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Förord

Den 27-28 september 1976 hölls i Lund ett symposium med titeln
"De nordiska språkens framtid". Initiativet stöddes av Nordiska
kulturfonden och programmet hade utformats av en kommitté
bestående av Bertil Molde (Sverige), Bengt Loman (Finland),
Mogens Baumann Larsen (Danmark), Finn-Erik Vinje (Norge)
samt undertecknad. Som sekreterare fungerade Kenneth Hyltenstam, Lund.
Symposiet syftade till att sammanföra nordister, lingvister,
historiker, sociologer, statsvetare och kulturgeografer till en diskussion om de nordiska språkens situation i dagens och morgondagens värld. Med en längre formulering kunde symposiets ämne
ha uttryckts: De nordiska språken i en värld med rörlig arbetsmarknad, täta kommunikationer, massmedia, multinationella
företag och internationalism. En viss koncentration nåddes genom att man höll sig till de genetiskt besläktade nordiska språken
(svenska, danska, norska - i dess två varianter, isländska,
färöiska).
Vissa föredrag vid konferensen handlade om enskilda språks
situation, andra om mera allmänna eller teoretiska frågor.
En mängd uppslag till forskning kom fram. Vid konferensen
kunde man urskilja tre huvudtyper av problem, nämligen problem rörande:
fakta, t.ex. antalet personer som talar ett visst språk som
första eller andra språk, människors attityder till olika språkliga drag, tvåspråkigas växling mellan olika språk
modeller och hypoteser rörande språklig och annan utveckling
på mikro- och makronivån, t.ex. hypoteser rörande uppkomsten av nya språk eller rörande språks förhållande till

nationella enheter, modeller för språklig och annan aktivitet
inom samhällen.
3. rekommendationer, förslag till språkpolitiska eller språkvårdande åtgärder, möjligheter att styra utvecklingen, värderingar bakom språkpolitiska åtgärder
Grundfakta rörande den nuvarande situationen för de nordiska
språken saknas i stor utsträckning och det är då svårt att peka på
trender. Man får ofta nöja sig med intuitiva uppfattningar.
Många av dessa problem är mätproblem: Hur skall man mäta
(den ökande?) anglifieringen av svenskan?Genom att jämföra inslaget av engelska ord i olika upplagor av Svenska Akademiens
ordlistor, genom att jämföra inslaget av engelska ord ibland de
10000 vanligaste orden i tidningstexter för olika år, genom att
mäta mängden engelska ord och uttryck i talspråk? Vi har ju en
intuitiv känsla av att engelskan genom litteratur, musik, TV,
vetenskap etc. trängt in, men hur skall man mäta detta och i
vilken utsträckning är de nordiska språken tillbakaträngda?
1 fråga om språkbruk måste man finna dels objektiva, dels
subjektiva fakta. Man måste undersöka skrivna och talade texter
för att finna vad folk verkligen skriver och säger. Men lika intressanta 1 språkpolitiska sammanhang är de uppfattningar om
vad man bör säga och skriva (även om man inte själv lyckas)
som man kan få fram genom enkäter och test.
Kunskapen om språkbruk varierar starkt inom de olika områdena. Färöarna nämndes som ett lämpligt forskningsområde
för nordisk språksociologi. Färöiskans situation är speciell bland
de nordiska språken.
Inom språkhistorien finns idéer om språkutvecklingens gång
och orsaker, men det finns få förslag till mera sammanhängande
modeller där kommunikativ aktivitet mellan individer (mikronivå) relateras till utvecklingen inom samhällen och språket som
helhet (makronivå). När man förklarar vad som hänt hänvisar
man gärna till uttalslättnad, till systemförenkling eller påverkan
från dominerande grannspråk. Men man vågar sällan sig på att
förutsäga vad som kommer att ske med ett språk. Språkmän
behöver anknyta sina idéer till modeller som utvecklats inom
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sociologi, statsvetenskap och kulturgeografi. Modellerna behöver relatera språk till faktorer som rörlig arbetsmarknad, massmedia, ekonomiskt tryck, värderingar. Människan är emellertid
en osäkerhetsfaktor som minskar alla mekaniska modellers tillförlitlighet.
Även om vissa grundläggande fakta om språksituationen saknas och även om man är osäker på hur olika faktorer påverkar
språk så kan man försöka styra utvecklingen. De nordiska språken har länge varit föremål för språkvårdande åtgärder och isländskan hålls ofta fram som ett exempel på hur långt man kan nå
genom styrning. Bakom språkvård och språkpolitiska åtgärder
måste ligga värderingar, t.ex. att det är värdefullt att språklig
liksom kulturell mångfald bevaras i världen, att det är värdefullt
att man har ett språk som alla förstår och talar inom en nation,
att det är värdefullt att ha ett språk som gör att man kan förstå
även gångna tiders litteraturskatt, att det är värdefullt att ett
språk hålls "rent" från främmande element, att det är värdefullt
att behärska ett språk som är internationellt gångbart. Sådana
värderingar styr språks öden och de bör studeras.
Symposiet var inte avsett att vara en förbrödringsfest, men det
rådde samförstånd och det verkade som om alla de nordiska
språken skulle ha en framtid. Diskussionen behövde inte föras
på engelska.
Bengt Sigurd

Språket, samhället och geografin
Thomas Lundén

Språk talas av människor med olika egenskaper och ägodelar,
ojämnt fördelade över jordytan. Det finns ett samband mellan
språk, samhälle och geografi.

Sysselsättningens förändring

För ett områdes befolkning är sysselsättningens art en nyckel till
dess liv. Sjuttonhundratalets samhälle byggde nästan uteslutande på en knappt självförsörjande jordbruksbefolkning. Nya kunskaper - och ett nytt sätt att värdera kunskaper - ledde till den
så kallade industriella revolutionen - en kedja av nya tankar och
ny teknik som spreds i tiden och rummet från mellersta England
mot ett växande världssamhälles utkanter. Människors sysselsättning, bosättning och beroende förändrades. Bönder och
drängar som tidigare inom familjen hade bemästrat hela kedjan
från sådd till måltid blev nu industriarbetare, med en snävt avgränsad uppgift i en förlängd kedja som fortfarande gällde vår
kroppsliga och andliga överlevnad. Industrialiseringen skapade i
sin tur ett behov av människor med uppgift att antingen övervaka och utveckla produktionen (ingenjörer) eller att handha och
fördela råvaror och bearbetade varor (transport, handel). Allt fler
kom att sysselsättas med sådana göromål, medan andelen inom
ren tillverkning minskade.
Uppsplittringen i allt snävare arbetsuppgifter skapade ett
ökande behov av kunskapsförmedling. Efterhand utbildades en
grupp yrken med uppgift att tillverka, samordna, och förmedla
kunskaper, känslor, order och upplysningar. (För en framställning av detta se t.ex. Bell, 1974.)
Vari ligger grundorsaken till denna djupa förändring? Jag vill
tolka det som en tillväxt i kunskaper, ojämnt fördelade bland

människor och påjordytan. en tillväxt som gör kunskapsurvalet
allt mer känsligt och svåröverskådligt. Kunskap är närbesläktat
med makt.
Och kunskap är beroende av språk.

Sysselsättningsförändringens geografiska effekter.

Sysselsättningens och teknikens förändring kunde inte försiggå
utan stora geografiska föl jdverkningar.
1. Befolkning. Den ytberoende hushållningens minskande betydelse till förmån för en punktberoende ledde till en stark inflyttning till stadsliknande industriområden, ofta belägna i områden med råvarukällor, i synnerhet järn. vatten, skog och kol.
Transporter. Ii ppfinningar inom transportområdet krympte
jorden - mätt i tid, avstånd och kostnader - men krympningen
skedde ojämnt (Janelle, 1968). Järnvägar, kanaler och ångbåtslinjer drogs efter behov som upplevdesav regeringar och
kapitalägare. Det tidigare närhetslandskapet som betingades
av sjöar, rullstensåsar och bergspass förändrades av beslut,
fattade för politiska områden, oftast stater. Hur transporttekniska argument utnyttjades för att göra det finskspråkiga
Tornedalen till en del av det svenska Sverige visas i Slungas
arbete.
Befolkning och transporter. Tillkomsten av säkra och billiga
transportmedel möjliggjorde stadstillväxt och förortsbildning.
Detta var viktigt för omvandlingen från en industri till en
tjänstedominerad typ av hushållning, i vilken betydelsen av de
ovannämnda, ganska formlösa industriområdena minskade till
förmån för den punktliknande handels- och tjänstestaden med
ett affärsdistrikt i centrum. Denna utveckling har ytterligare
fördjupats genom tillkomsten av kunskapsförmedlande yrken,
som särskilt har bidragit till storstädernas växt (se t.ex. Meier,
1965). 1 nutidens sysselsättningsmönster kan formella och
funktionella kontakter mellan storstaden och andra världsstäder vara lika viktiga som kontakter med den omedelbara

omgivningen. Läget i ett kommunikationsnät kan vara viktigare än "verkliga" avstånd.

Sysselsättningsförandring och nationalism

Sysselsättning påverkar nationalism, definierat som åsikten att
individer med en uppfattad samhörighet skall skapa och bli medlemmar i en stat med ett eget landområde (Lundén. 1974).
Nationalism är en form av institutionalism, en institutionalism,
som utmärks av en individuell och territoriell gränsdragning (vi men inte du, hit men inte längre).
Somliga sociologer menar att institutionalism underlättas av
närvaron av
ett för alla gemensamt problem
ledare
ett gemensamt kulturarv
täta inbördes kontakter
samordning av inbördes kontakter.
Znaniecki (Znaniecki, 1952) anser att stadstillväxten var en förutsättning för tillväxten av organiserade grupper eller sammanslutningar "för att stödja en skapande utveckling och tillväxt av
nationell kultur".
Deutsch (Deutsch, 1953) ser nationalism som ett resultat av
samhällskommunikation som är nödvändig för nationen (definierad som ett folk) och för nationalstaten (en yta med en samhällsöverbyggnad). Denna samhällskommunikation har en
punktformig, trappstegsformad uppbyggnad och liknar den geografiska centralteorin (Christaller, 1967), där viktigare orter är
överordnade omgivande småorter, dessa i sin tur omges av
mindre orter osv.
Nu har vi en kontaktpunkt mellan nationalism och urbanisering: Stadstillväxt som betingas av inrättande, förenhetligande
och uppdelning av yrkesroller skapar i sin tur institutionalism
och samhällskommunikation. Man kan utifrån detta vänta sig att
en stark stadstillväxt sammanfaller med ökande nationell medvetenhet.
149

Vi kan tänka oss en lantbruksbygd med en liten handelsort, en
låg grad av specialisering i sysselsättningen och därmed ett lågt
behov av samordning. Varje hushåll framställer vad det självt
behöver. Språkkonflikter behöver inte uppstå även om myndigheterna talar ett främmande språk, därför att staten inte ingriper i medborgarnas liv annat än kanske varje sondagsförmiddag.
Med en ökande uppdelning av sysselsättningen behövs samordning, förenhetligande av roller, samhällskommunikation,
Statliga eller kyrkliga myndigheter tar över delar av livsförberedelserna från föräldrarna. Specialiseringen medför vidare att en
stor befolkningsandel måste
ge upp den nedärvda familje- eller byvisa fördelningen av
arbete för en stats- eller världsvid arbetsfördelning
bli rörlig - flytta till industriområden eller till inre eller yttre
kolonier (Zelinsky, 1971).
Följdverkningarna på nations- och språkförhållandena blir avsevärda. Eftersom språket är det viktigaste mediet för samhällskommunikation, betyder en ökad kommunikation att språkets
betydelse fördjupas och breddas i enspråkiga områden, medan
språkklyftan fördjupas i flerspråkiga områden. Man kan utgå
ifrån att nationalismen inte vann mark förrän språk och nation
sattes i fråga. i'. d. Plank (v.d. Plank. 1971) anför att i den delvis förtyskade delen av Schiesien/}sk var den lantliga befolkningen mer polsk i språk och kultur än stadspolackerna —men
också mindre nationalistisk (s. 130 f). Detta tycks vara vanligt
där inget av språken är socialt överlägset. 1 Wales var förhållandet mellan nationalism och språkhävd mer mångsidigt. Så läng
de flesta invandrarna till Sydwa!es' järnverk och kolgruvor vai
kymriskspråkiga, utvecklades språket till ett kommunikationsmedel, väl anpassat till industriåldern. Först när de engelska och
iriska invandrarnas andel höjdes över en mättnadsgräns började
språkanpassningen gå baklänges (Thomas, 1959). Så länge kymriskan var folkets språk verkade frikyrkopredikanterna som
"språklärare'. Men deras mål var i första hand religiösa, inte
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språkliga (Rees, 1973). Här finns för övrigt en intressant likhet
med nynorskans läge (se Kristiansen i denna volym). 1 andra industriområden i Wales med enbart lokal arbetaromsättning levde
språket kvar (Burn, 1972; Vaughan, 1972). Industrialiseringen ger
inte språkskifte, tvärtom: industriarbete (med lagarbete och ett
mycket lokalt kontaktffilt bland de anställda) tycks stärka små
språk så länge som arbetarna är språkligt homogena. (En liknande iakttagelse har jag fått från en vattenbyggnadsingenjör
som arbetat bland nordfrisiska marskarbetare.)
1 tjänste- och kommunikationsyrkena innebär själva yrket att
handha språket. Marknadsorterna i södra Wales och gränslandet
mot England blev tidigt angliserade eller tvåspråkiga (Thomas,
1967). Trots en låg inflyttning av engelskspråkiga skedde ett
språkbyte - troligen på grund av kontakterna med den ickekymriska omvärlden. Turismen, en annan tjänstesektor, har
under senare år haft samma inverkan. Senare undersökningar
har visat , att det kymriska Wales har ett kontaktnät som är helt
beroende av centralorter utanför Wales och av angliserade städer
i Sydwales (Davies & Lewis, 1970). Hotet mot de små språken
kommer av handel, kontakter, rörelse - från sysselsättningar i
toppen av utvecklingspyramiden. Men det är också här som
den språkliga väckelsen förekommer - inspirerad utifrån och
bedriven av lärare, studenter och intellektuella.

De språkliga minoriteternas belägenhet i samhälislandskapet

Alla europeiska stater utom Island, Portugal och kanske Luxemburg och Malta hyser inom sina gränser språkliga och nationella
nlinoritetsgrupper. Det finns några gemensamma drag i deras utbredning:
1. Minoriteterna lever oftast i boendestatens gränsområden eller
i dess ekonomiska utkant. Det finns åtminstone två orsaker
till detta.
För det första har gränsförändringarna i Europa under 1900talet ofta gått ut på att samla en viss nationalitet inom ett visst
land. Gränser drogs för att skilja olika nationaliteter åt men
lämnade ofta "restgrupper" (Claude, 1955).

.
H

För det andra bildades äldre stater ofta i" kärnområden"
och utvidgades mot främmande landområden och folkslag.
Englands, Svealands och Danmarks landvinningar, Wales,
Lappland och Tornedalen respektive Norge är av det slaget.
1 sådana fall råder ofta vad man kan kalla ett kolonialt beroendeförhållande, dvs, alla beroenden är riktade mellan
varje delområde och centrum. Wales är fem fingrar på
Englands hand, varje finger är beroende av handen, men de
har ingen inbördes kontakt. Finland är idag ett undantag men
historiskt är kanske Svensk-Finland en del av det rikssvenska "kärnområdet".
2. Inom sitt boendeområde har de flesta språkminoriteter en utbredning i förhållande till statsmajoriteten som är omvänd
mot centralortsfördelningen. Med andra ord: Ju större och
viktigare ort, desto lägre andel språkminoritet. Exemplen kan
tas från nynorsk (Nyster m.fl., 1971). Tornedalen (Jaakkola, 1974) eller svenska Finland. (Motexempel finns i Östeuropa, men det rör sig då oftast om inflyttade grupper inom
tjänstenäringarna med en frivillig eller påtvingad kulturbundenhet, t.ex. armenier, greker och judar.)Detta är i själva verket den geografiska aspekten på diskussionen om olika
näringar ovan.
Genom denna iakttagelse återknyter vi kontakten med centralortsteorin, som innebär att orter fungerar som medelpunkter i ett
nät av kommunikation och transporter. Eftersom ortens uppgift
är utbyte och rörlighet är staden ofta en spridningspunkt för
idéer och kunskaper från andra orter (se t.ex. Brown, 1968).
Den lokala orten i minoritetsområdet är därffir en länk till
världen utanför, och dess invånare är ofta sysselsatta med direkt
eller indirekt kommunikation med "majoritetsområdena".

Minoritetsindividen i det rumsliga kommunikationsnätet
Varje människas språk påverkas av omgivningen. Val av skola,
yrke, make är viktiga händelser i livet som kan ge en förändrad
språkvalssituation. Under uppväxttiden bestäms individens omvå

givning av beslut fattade av andra människor: föräldrar och samhälle. Familjens hushållning, yrkesfördelning, bostadsort osv.
bestämmer - inom vissa ramar - vilket språk som används inom
och utom hemmet. Fami!jeförväntningar bestämmer även skolvalet som i sin tur kan bestämma livsbanans förlopp i samhällslandskapet. Lång, teoretisk utbildning minskar i allmänhet möjligheten att bli kvar i uppväxtorten. Kort avbruten utbildning
utan yrkesfärdighet minskar möjligheten att välja bostadsort.
Den senare Iivsbanan bestäms i stort av yrkesvalet. Men behovet av en viss arbetsinsats är ojämnt fördelad i tid och rum.
Varje område påjordytan behöver en viss uppsättning yrken för
att utföra sin insats i den lokala, statsvida eller världsomfattande
hushållningen. Torsten Hägerstrand brukar tala om levebrödspositioner. Vissa yrken bildar karriärkedjor (chains of opportunity, White, 1970), i vilka en individ kan klättra från en lägre
nivå till en högre genom att ''arbeta sig upp". Men vakanserna
uppstår ojämnt i tid och rum och en klättrare måste flytta på sig
för att utnyttja de pinnhål som finns.
1 ett flerspråkigt område är innebörden klar. Karriärkedjorna
blandar om och tunnar ut minoriteten i dess boendeområde.
1 själva verket lider de flesta minoritetsområden av arbetsmarknadens rumsliga sönderskurenhet. Detta är ett problem särskilt
inom yrken där formella kunskaper anses värdefullare än känd
förmåga, t.ex. inom statliga tjänster. Järnvägstjänstemän,
militärer och andra statsanställda är typyrken, och områden
som Aostadalen, Sydtyrolen, Bretagne, kanske Tornedalen och
Nynorsknorge är exempel på drabbade områden.
Men även om minoritetsmedlemmen får jobb i sin hemort
innebär en hög yrkesspecialisering dels enhetlighet med jämförliga yrkesroller i resten av landet, dels en intensiv kontakt med
andra specialiserade yrkesmänniskor i boendestaten. 1 Ceredigion. Wales, där 3/4 av befolkningen behärskar kymriska
talas det som hemspråk av 50% och som umgängesspråk av
51 %. Men av de arbetsverksamma talar endast 35% kymriska
på jobbet. Den siffran omfattar ändå de helt kymriskspråkiga
lantbrukarna (Madgwick m.fl., 1973).
Förr, i bondesamhället, bodde minoriteterna inom slutna geogra10

fiska områden med få kontakter med omvärlden. Det var bara i
gränsområdena som man hade kontakt med maoritetsbefolkningen, och det var där kultur- och språkbytet ägde rum, från
den svagare till den starkare kulturen. 1 dag har specialiseringen gjort människan allt mer beroende av kontakter med andra
människor utanför hembygden, utanför det egna språk- och
kulturområdet. Minoritetsområdena ser ut som språkliga
schweizerostar där landsbygden bevarar språket samtidigt som
befolkningen dör ut eller flyttar till städerna, där majoritetskulturen likriktar dem eller deras barn. Assimileringen av
språkminoriteter sker inte längs en språkgräns utan längs en
socialgeografisk hierarki via samhällskommunikation. Hålen i
schweizerosten växer.
Den tolkning jag har gett innebär att språklagstiftning och
språkvård inte hjälper om samhällskommunikationen favoriserar
majoritetsspråket. Utöver språklagar måste man tackla följande
problem
Yrkesspecialiseringen. Minoriteten har oftast en skev yrkesfördelning (v. d. Plank, 1971. s. 107, Hoevar—Lokar. 1974)
som försvårar språkets användning mellan olika yrkesgrupper.
Ökande geografisk rörlighet. Rörligheten drabbar minoriteten
dubbelt om den går över språkgränsen. Ofta tillhör flyttarna
dessutom yrkesgrupper med god utbildning och goda språkkunskaper.
Ökande beroende av omgivande områden. Lösningen måste
vara en ökad samordning inom språkområdet. Detta är lätt att
säga. Industri kan vara ett bra sätt att stärka en region. Men
om arbetsplatserna planeras in utan förståelse för samhällsvetenskapliga språkaspekter kan resultatet bli bakvänt. En
samhällsgeografisk undersökning om hur man skall rädda både
språk och befolkning i Irlands iriskspråkiga Gaeltacht visar på
svårigheterna. Om t.ex. utflyttare uppmuntras att återvända
är det inte säkert att de återvänder även i språkligt hänseende
- en outbildad kroppsarbetare byter inte självklart språk en
andra gång.
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Ett annat problem som också berörs i den irländska Gaeltachtrapporten är att skapa ett väl fungerande ortsnät inom språkområdet. Det måste vara en del av helheten, inte öar av utländskt
tal. Men vissa behov måste tillfredsställas utanför området. Problemet gäller verksamheter som kräver höga befolkningströskiar.
Få språkminoriteter är stora nog för ett eget universitet. Kan
man skapa en högskola för t.ex. 150 studenter per årskull, fördelade på 10 yrkesförberedande ämnen? Om ett tandläkarjobb
behövs i Västfriesland varje år och om 2 frisiska tandläkare utexamineras ena året och 0 nästa innebär detta att en västfris
måste exporteras och en icke-fris importeras. 1 Wales är universitetsavdelningarna i Aberystwyth, Bangor och Llanbedr belägna inom kymriskt språkområde. Men få studenter och ännu
fäne lärare kommer från detta område och därför minskar andelen kymrisktalande på orten. Vad kan man göra?
Slutsatsen blir därför paradoxal: det är specialiseringen av
yrkesroller som driver fram ett enhetligare språk Jr Hertzler,
1967). Men enheten har sina gränser.

Språket och statsterritorierna

Vi talar ofta om en ökad internationalism. Världssamhället
krymper - vi sitter hemma och ser kubaner och nya zeeländare springa ikapp i Montréal. Men jag vill påstå att vi är väl
slarviga när vi diskuterar. Är vi (och vilka är vi) mer internationella idag än för tio, femtio eller tusen år sedan? På vilket sätt?
Hur mäter vi det?
Om vi ser till "djupare" samhällskommunikation: personliga
kontakter, möten, samtal, makeval, bekantskapskrets tror jag att
den överskuggande förändringen varit mot en allt större enhetlighet inom statsgränserna medan den mellanstatliga och mellanfolkliga utjämningen berört en ganska liten grupp (Hägerstrand,
1975). Kanske kan man illustrera detta med två "kulturella landskap". Det första, det äldre, är ojämnt, kuperat, med lokala
egenheter. Det andra, nyare, består av mosaikbitar. Varje bit är
enhetlig och skarpt avgränsad från omvärlden.
Om mina slutsatser om samhällskommunikation är riktiga (och
de är inte på något sätt unika, se t.ex. Rosenau, 1969, s. 47)
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borde effekten på de nordiska språken vara en ökande skillnad
mellan de statsbärande språken och en ökande likhet inom dem.
Vad vet vi - eller snarare: Vad vet språkforskarna om detta?
Haugens gamla tankeväckande men vetenskapligt otillfredsställande undersökning tycks vara den enda baspunkten för en
jämförelse i tiden. Vi vet att nordbor kan ffis att kommunicera
med (eller ta del av information på) grannspråk - förutsatt att
motsvarande inte står till buds på det egna språket. Men kommunikationen ökar inom varje stat och därmed inom varje språk. Av
mina egna undersökningar i Norge/Sveriges gränsbygder (Lundén, 1973) framgår att skolundervisningen i geografi, samhällslära, historia (och förmodligen även i" modersmålet") är ensidigt
anpassad till boendestaten. Dagstidningsvalet är helt statsterritoriellt liksom för övrigt innehållet i lokaltidningarna. Veckotidningar och tidskrifter ''följer statsterritoriet'' utom i de få fall där
ett specialintresse inte kan tillgodoses med en tidskrift från
boendelandet (Lundén, 1972 1973). Denna effekt blir nästan alltid ensidig eftersom svensk fackpress är mer omfattande än
norsk.
Boken liknar i detta avseende tidskriften. Bibliotekarier och
bokhandlare i gränsbygden vittnar om ett närmast obefintligt
intresse för grannspråkslitteratur, även bortsett från de stundom
fantastiska hindren för gränsöverskridande lån eller köp. Etermedierna visar, ytligt sett, en annan bild. Norska gränsbor ser/
hör svensk/norsk radio och tv i samma utsträckning (medan
svenskarna är ensidigt inriktade mot hemlandet). Spridda intervjuer antyder dock att den norska Sverigeavlyssningen består av
lätta musik- och underhållningsprogram. Nyheter, väder och
sport, de enda talade program man lyssnar till, tar man från hemlandets sändare.
Informationsöverföringen från person till person är svårmätbar. Den kanadensiske geografen Mackay (Mackay, 1958) har i
en uppmärksammad artikel påvisat språk- och statsgränsens inverkan på telefonsamtal till och från Montréal. Samma skarpa
kontaktbrott vid statsgränsen kan märkas mellan Sverige och
Norge (Lundén, 1973, s. 82-86) liksom över Öresund (pågående
forskning vid inst. för ekonomisk geografi och kulturgeografi,
Lund). Personliga kontakter över gränsen påverkar givetvis
13

språkförståelsen i olika grad - från ett kort "tack" till snarkjøpsdamen till livslånga äktenskap. 1 det senare fallet är tendensen
till ojämnhet lika Stor som i övriga fall (norsk kvinna gifter sig
med en svensk man, flyttar till Sverige). Effekten ur språklig synpunkt av dessa gränsäktenskap är mig obekant.
Kanske kan man sammanfatta det lokala språkutbytet så att
svenskar över huvud taget inte befattar sig med norskspråkig
kommunikation (utom vid lördagsdansen) medan norrmännen
väljer svenska medier när de norska tryter. Samtidigt har skoltiden och den formella språkkonsumtionen ökat. Vi svenskar
tycks bli allt mer fastlåsta vid ett enhetligt tal- och skriftspråk,
medan den norska språksituationen (Haugen kallar den schizoglossi) kanske leder till en större öppenhet mot avvikande skriveoch talemåter som till exempel svenska? (Lundén, 1972: Maurud, 1976.)
Man kan även peka på en mer påtaglig språkskiljare. 1 lagar.
skrivna och oskrivna, förutsätts ofta att en person för en viss
verksamhet, bunden till en viss stat, skall aktivt behärska det
officiella skriftspråket och dess motsvarighet i talspråket. Ett
rimligt krav - om det ställs till en arabisk eller finländsk invandrare som vill bli kommunkamrer i Uppsala. Rimligt, men inte
tillräckligt som villkor för en präst i Pajala i det finskspråkiga
Nordsverige. Mindre rimligt, om det slår ut en i övrigt kunnig
norskspråkig telefonist eller sekreterare en kilometer in på
svenskt område, eller en sydostskånsk busschaufför på Bornholm.
Effekten av denna formella syn på språkkunskape rör svår att
mäta, eftersom vi aldrig vet hur många som avstår från att söka
ett närbeläget arbete i grannlandet just av dessa skäl. Men det
borde vara klart att ju större del av arbetsrollerna som bygger på
formell kommunikation, desto mer eftertryckligt fungerar statsgränsen som en språkskiljare.
Den allmänna slutsatsen rörande språk och statsterritorier
måste därför bli att det är sociala, juridiska och organisatoriska
faktorer som avgör mängden av nabospråkskommunikation. inte
"rent språkliga" förhållanden (jfr Kloss, 1929).
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Språket oran statsterritoriet

Min sista synpunkt gäller överstatlighet och språk. Vilken inverkan kan påverkan utifrån ha på de nordiska språken? Av det
jag diskuterat tidigare framgår att jag uppfattar den viktigaste
samhällsgeografiska utvecklingen som ett förenhetligande inom
respektive land. Följaktligen borde inte faran att ett statsbärande språk skall underkastas ett annat vara mer överhängande nu än förr. Risken är snarast att det språkliga flödet
utifrån påverkar de nordiska språken olika och för dem längre
ifrån varandra. Den belgiska samhällsgeografen Yola WettereVerhasselt (Verhasselt, 1962) har studerat Belgiens statsgräns
bland annat ur språklig synpunkt. Hon noterar två typer av ord
som skiljer Belgien och Nederländerna även där gränsen skär
genom ett enhetligt dialektområde. Den ena typen är nyare utländska ord, speciellt av vardagligt slag (tejp, tallrik, corn
flakes). Maurud gör samma iakttagelse rörande våra nordiska
inlån. Detta borde vara en av effekterna av ett statsterritoriellt
kommunikationssystem, i vilket utländska ord antas eller förkastas för landet i dess helhet, oftast utan hänsyn till nabosynpunkter, eftersom accepterandet sker "spontant", dvs. styrs av
våra massmedier.

Sammanfattning och slutsatser

Den andra särskiljande ordtypen är - ganska självklart - "det
politiska systemets terminologi". Jag tror att madame Verhasselt
därmed ganska omedvetet pekar på en av kärnfrågorna: Håller
språket på att anpassas till det viktigaste politiska territoriet:
Staten? Frågan är kanske överdriven, men läs en dagstidning
eller lyssna på ett informativt radioprogram från ett nordiskt
grannland och tänk efter hur mycket som är
begripligt språkligt och "samhällskunskapligt". Exempel: förkortningar av typ SACO. AOF, RV
betydelsefullt för en grannlandsläsare.
Med andra ord: Hur stor är den icke-språkliga kunskaps15

barriören mot nabospråken? Kanske ett ämne för en forskningsinsats.
För de enskilda nordiska språken skulle, om mina funderingar är
rätta, framtiden bli följande:
De statsbärande språken blir enhetligare över respektive land
(men kan samtidigt stratifieras socialt eller på annat sätt).
Samtidigt avlägsnar de sig från varandra. Färöiskan bör härvid
troligen räknas som statsbärande språk även om det delar
några av minoritetsspråkens "småskalighetsproblem".
Minoritetsspråken upplöses men bevaras längst av samhällsmedvetna tvåspråkiga. Nynorsk kan med tveksamhet föras
till denna grupp.
De överstatliga språken - främst engelska - förmår inte tränga
ut statsspråken, men enstaka ord och uttryck införlivas på ett
sätt som bidrar till den ökande skillnaden mellan språken.

Vad kan vi göra?
Om vi anser att den pågående utvecklingen är av ondo bör vi
försöka ändra dess riktning. Angreppssätten måste vara
anpassade till de olika länkarna i orsakskedjan:
Formulering av mål för det nordiska språksamhället.
Ökad forskning kring problem i beröringspunkten mellan
språk och samhälle.
En koppling mellan de allmänna målen för de nordiska samhällena, t.ex. regionalpolitiska, och målen för Nordens språkliga utveckling. T.ex. skall vi "tvinga" skolbarnen i Sverige
att läsa Norges geografi på norska? Skall vi ge avkall på den
inomstatliga jämlikheten för gränsregionala lösningar?
En medveten planering för att uppnå målen.
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De två sista punkterna är nästan omöjliga att genomföra. Regionplanerarnas prohlemlistor är stora nog även utan språkliga krav.
Men i motsats till 'språksamhälisvetarna'' i Irlands Gaeltacht
behöver vi inte se ett språk dö i väntan på att våra förslag skall
prövas.
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Sprogsituationen i Danmark en betragtning
Mogens Baumann Larsen

Den aktuelle sprogsituation har ikke offentlighedens interesse.
1 kulturpolitikken er det altoverskyggende problem konsekvenserne af den Økonomiske krise, og i den sammenhng er sprogpolitikken ikke central.
1 en ti—femten års periode har offentlighedens svigtende interesse for de sproglige forhold manifesteret sig i et vigende
antal dansktimer på alle trin i skoleforlØbet. Reduktionen gik
dog så langt, at der opstod en reaktion i foneldreorganisationerne,
og den nye folkeskolelov har justeret timetallet i opadgående
retning, uden at den tidligere position er opnået for modersmålundervisningen. SeIv om timetal for en disciplin er et simpelt
kvantitativt symptom, afbilder det periodens vurderinger.
Sprogmevnet er en institution, der giver politikerne en god
sproglig samvittighed, og sprognvnets virksomhed bekrfter
enhver formodning om, at situationen er under kontrol. En
liberal og forsigtig sprogstyring belØnnes med accept fra alle
sider.
1 massemedierne behandles sprogproblemerne sjldent, og
typisk nok hØrer sprogstoffet i dagspressen hjemme under petitjournalistikken.
De sproglige problemkredse lever derfor et skjult liv i forhold
til medierne og den kollektive bevisthed.

Gestearbejderne

Befolkningens forhold til gstearbejdernes sprogproblemer kan
kun fortolkes som en kollektiv fortrengning. MagteslØsheden har
gennemløbet flere faser.
1 fØrste fase forekom tilpasningsproblematikken så overvldende, at myndighedernes afmagt blev oplevet som en naturlig
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reaktion. På arbejdspladserne gennemtvang arbejdssituationen
nogle lØsninger, der gjorde det muligt for gmstearbejderne at
fungere. Sprogproblemerne kunne imidlertid ikke lses brudstykkevis af skolen, da strØmmen af gstearbejderbØrn begyndte.
Distriktskoleopdelingen medfØrte, at de udenlandske elever
blev spredt, og lreren med en enkelt af disse elever i klassen
havde hverken sproglige eller pedagogiske muligheder for at
lØse problemet.
Myndighedernes reaktion var oprettelsen af et kontor, der
skulle samle information om de lØsninger, som man havde vaigt
andre steder. Erfaringerne fra andre lande er ikke entydige, og
arbejdet blev fra starten prget af en snver Økonomisk ramme.
Investeringskravene viste sig at vre så store, at politikerne og
skoleadministrationen tØvede. Selv den mest entusiastiske aktivist måtte indrØmme, at det ikke alene drejede sig om bevillinger. En omskoling af 1rerne var ligeledes en forudstning.
Anden fase markeredes ved, at immigrantstrØmmen standsede, og den Økonomiske krise med udbredt arbejdslØshed opstod. Udviklingen må have vret en stor lettelse for de ansvarlige i folkeskolen, for nu var perspektivet endret til en afviklingsproblematik. De kortsigtede lØsninger blev de eneste.
Hele udviklingen blev behandlet med indforstået tavshed af
massemedierne.

Sydgrnsen

Den måde, som sprogforholdene igennem de sidste 25 år har
udviklet sig på i det sydlige grnseområde, er et skoleeksempel
på afhngigheden mellem international magtpolitik og den kulturelle udvikling.
En linje tegner sig tydeligt fra 1945, hvor den isolerede kulturkamp mellem dansk og tysk kommer md i en europeisk sammenhng. Da danske politikere blev kaldt til London i oktober 1948
for at forhandle om det sydslesvigske problem, afsiuttede den
engelsk chefforhandler, udenrigsminister Lord Henderson konferencen med et indkeg, der karakteristisk nok først blev offentliggjort langt senere. Dets holdning stod nemlig i klar modsetning
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til holdningen blandt de dansksindede i Sydslesvig. Lord Hendersons analyse af mindretalsprohlematikken virker i dag yderst
nØgtern i sin understregning af den ydre afhngighed af den
ftelleseuropeiske udvikling.
Da forhandlingerne begyndte i 1955 om Tysklands optagelse i
NATO, blev kulturkampen mellem dansk og tysk 1 Sydslesvig et
problem. Det danske mindretal kunne dokumentere, at det blev
forfulgt af de lokale tyske myndigheder.
Forbundsregeringen ønskede ud fra en helhedsbetragtning at
standse grnsekampen, og ved en forhandling direkte Bonn—
KØbenhavn sikredes rammerne for en afvikling af kampen.
Resultatet blev Bonn-aftalerne af 1955.
De nordtyske myndigheder reagerede naturligvis negativt,
men styringen fra forbundsregeringen var strkest. På dansk
side var man lettet over Bonn-aftalernes direkte virkninger, men
skeptisk overfor forsoningspolitikken.
Europiseringen af grnsekampen blev yderligere stØttet ved
Danmarks indtrden i Det europiske fllesskab. Tyske og
danske Iandspolitikere gjorde gang på gang opmrksom på, at
SØnderjylland ville få en central stilling som formidlingsområde
mellem tysk og dansk. På baggrund af den århundredegamle
kulturkamp må den usminkede og håndfaste standsning have
virket dybt desillusionerende. En hel generation af sØnderjyder
stod med sprog og symboler, der var gjort til historie.
Tysk fjernsyn har fået en formidlende og afdramatiserende
funktion. HØjt op i Jylland ses der meget tysk fjernsyn. Muligheden for at se tysk tv opleves bIot som en ekspansion af programmulighederne, men de tyskproducerede udsendelser og de
eftersynkroniserede internationale produktioner udgØr en tysksproglig indflydelse. Tysk har endret konnotation ved ikke
biot at vare det tyske mindretals sprog.
Danske skoler syd for grensen har i generationer fungeret som
danskhedens forposter. Denne opfattelse er ikke hengere entydig. Mange uden for det danske mindretal oplever de små og
autonome skoler som et alternativ til det massive offentlige
skolesystem; de små enheder giver srlige kontaktmuligheder
mellem skole og hjern, og for nogle forldre er verdien heraf så
stor, at de sender deres bØrn i dansk skole med denne moti21

vering, mens det nationale moment er sekundrt eller ligefrem
ligegyldigt.

Nordgransen

Sprogstriden på GrØnland opleves med god grund som en detalje
i en kulturkamp, og spendingen mellem dansk og grønlandsk behandles af og til i de syddanske massemedier, men Øens geografiske isolation har gjort det nemt for danskerne at nedprioritere
problemet og holde det indenfor grpnlandsministeriets ramme.
GrØnlandsdebatten i Danmark har varet prget af idealisme
og skyldfØlelse, og der har vret en tendens til, at det blev en
diskussion på livs- og samfundsholdninger. Store perspektiver er
blevet vurderet, og holdninger beskrevet, men samtidig har administrationen vret tvunget til at tage en rkke kortsigtede
beslutninger, som har en formende indflydelse på den langsigtede udvikling.
Afstand mellem teori og praksis kan også spores i den grØnlandske skoles sprogstrid. Skoleloven fra 1967 rummer en rkke
positive momenter: 1. adgang for alle til at lre dansk. 2. lige
adgang for alle til uddannelse og 3. ligestilling overalt i skolen
mellem dansk og grØnlandsk.
Allerede på principstadiet er der problemer, men det afgØrende er, at principperne må tilpasses de givne muligheder.
Flertallet af lrerne er syddanskere, og kun få lrer grØnlandsk,
fordi stramningen i beskeftigelsessituationen i Danmark tvinger
lrerne til at sØge hurtigere tilbage, end de gjorde fØr. Samtidig
har de syddanske lrere som en konsekvens af ligestillingen med
grØnlandske kolleger mistet en rkke arbejdsmessige og lØnmessige goder.
Situationen frte til åben konflikt mellem Danmarks Lererforening ogGrnlandsministeriet i 1976, og resultatet blev en ser
for lrerne, da den ressourcefattige grønlandske skole stod foran
et sammenbrud på grund af den blokade, som hrerne havde
gennemført.
Lrermangel og kriaphed på andre ressourcer har i de mindre
samfund gjort løfterne i skoleloven af 1967 til illusioner. Ydermere er der sket en forskydning i holdningen hos de mest
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aktive grØnlndere siden skolelovens vedtagelse. Ligestillingstanken, der er lovens grundlag, er taget op til kritisk revision,
og parallellen til udviklingen hos andre minoriteter i samme
periode er klar. IØvrigt har danske universitetsfolk haft en vigtig
funktion gennom formidling af impulser fra den internationale
minoritetspolitik.
1 skolen og alle andre steder, hvor det danske og grØnlandske
sprog mødes. Øges spndingen gennem det pres, som praktiske
hensyn udØver. GØres grØnlandsk til det dominerende eller eventuelt det eneste sprog, viI det lØse problemerne indadtil, men
prisen bliver sproglig isolation. Et kompromis er eneste lØsning,
men samtidig er den militante holdning hos de yngre grØnlndere
en hindring.
MØdet mellem dansk og grØnlandsk er vort mest akutte sprogproblem, men spaltningen i en ideologisk debat og en manipulerende praksis fuld af kompromiser tilslØrer krisens alvor for
syddanskerne.

Danmark mellem Norden og Det europeiske falIesskab

1 tiårene efter den anden verdenskrig blev solidariteten med
de Øvrige nordiske lande noget selvfØlgeligt i Danmark, og da
folkeskolen stØttede den nordiske tanke kraftigt, hk tanken om
nordisk solidaritet en basal karakter for en ny generation.
Sprognvnet knyttedes tt til de Øvrige nordiske sprognvn,
og det blev samtidigt et centrum for bestrbelserne mod en
fllesnordisk sprogtilpasning. Sprognevnet arbejder stadig på
dette grundlag, men konteksten er blevet en anden.
Da Danmark sluttedes til Det europeiske fellesskab, understregede de politikere, der havde stØttet indmeldelsen, at intet
ville xndres i forholdet til de Øvrige nordiske lande. Tanken bag
var, at den nordiske solidaritet ville vre uafbngig af Økonomiske og politiske konjunkturer.
1 det ydre er optimismen blevet bekreftet af udviklingen.
Sprognvnets nordiske linje er undret, og ingen har rejst krav
om en nyorientering. En vsentlig årsag til, at påvirkningen sydfra indtil nu har vret svag, er den uafldarede holdning til sprogproblemet indenfor Fellesmarkedet. Enhver indenfor EF kan se
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det enorme ressourcespild 1 flersprogetheden, men national prestige gØr vaiget af ét sprog til ftellessproget umuligt. Det er karakteristisk, at EF's informationstjeneste ikke har udsendt noget
materiale om sprogforholdene.
Som symptom på, at en files sprogpolitik er under opbygning, kan det konstateres, at der i Tyskland nu findes en sprogvidenskabelig disciplin, der hedder europeistik. På basis af
historiske betragtninger opstiiles der forsigtige prognoser for
sprogudviklingen. Man tillaegger den stadigt voksende frellesadministration en styrende betydning, og der henvises til, at de
Økonomiske ofre ved en flersproget administration vii blive
urimelige i lØbet af få år selv målt med en nationalistisk alen.
En reduktion af antallet af anerkendte sprog er naturligvis
også et Ønske hos de politikere, der bevidst streber mod en europisk union af samme art som den nordamerikanske.
En udramatisk svkkelse af interessen for svensk og norsk i
folkeskolen, i gymnasier og seminarier/universiteter tyder på, at
det nordiske beredskab er mindre, end man skulle vente ud fra
lseplanerne. Undervisningen 1 svensk og norsk står allerede
nu som muligheder i stedet for krav, og det må ses som en
konsekvens af, at de tidligere krav blev ignoreret.
Et andet symptom på stagnerende nordisk indflydelse på
sprogudviklingen i Danmark er det negative resultat af talordsreformen. Med centrum nr sprognvnet startedes en veltiirettelagt kampagne for en endring af danske talord, og forslaget blev indarbejdet i meget udbredte skolebØger, men resultatet spores ikke.

Interne tendenser

Paul Diderichsens liberale sprogsyn har indirekte gennem hans
elever og direkte ved hans indflydelse på sprognvnets linje haft
stor betydning for dansk sprogpolitik.
Sidst i 1960'erne blev en rekke kultur-normer sat under debat,
mest anskueligt i studentoprØret, men diskussionen inddrog ikke
de sproglige normer, og det må ses som en virkning af den
liberale praksis. Et tiilØb til en normdebat opstod, da man kunne
konstatere en sterkere indflydelse fra kØbenhavnsk lokalsprog
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i yngre akademikeres sprog, og Klaus Rifbjergs sprogbrug gjorde
det fil et finkulturelt anhiggende, men set i perspektiv var det
karakteristiske, at kulturinstitutionerne formåede at fastholde
rigsmålsnormen uden diskussion.
Det traditionelle teater gik sprogligt set undret gennem
perioden, og selv indenfor de teaterformer, der var et oprr
mod traditionen, levede og lever rigsmålsnormen.
Mindre overraskende er det, at Danmarks radio fastholdt det
klassiske rigsmålsideal, for her er der tale om en bevidst sprogpolitik. En svag liberalisering af normbegrebet hos medarbejderne har vakt en vis forargelse blandt konservative sprogbrugere, men den må snarere tages som udtryk for sprogstyringens styrke i tv og radio.
Rigsmålet er kulturinstitutionernes sprog, og det accepteres af befolkningen. Den regionale variation har konsohideret
sig i nogle få regionalsprog, men heller ikke herfra er rigsmålsnormen under angreb - endnu.

Konklusion
Svarer den antydede beskrivelse til virkehigheden er situationen
statisk. Dynamikken opstår, hvis den politiske styring af sprogforholdene ved sydgransen opfattes som et forvarsel om mdflydelsen fra Bruxel les.
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Språksituasjonen i Norge
Finn-Erik Vin le

Språksituasjonen i Norge framviser en del srmerkte trekk som
stiller landet i motsetning til Norden ellers, og som neppe har
paralleller i andre vestlige land. Bidraget mitt kommer i hovedsak til å dreie seg om disse trekkene.
Det mest iØynefallende er at vi opprettholder to standardmål
med hØy grad av fonologisk, morfologisk, syntaktisk og leksikalsk likhet. Det er altså ikke tale om det Heinz Kloss kaller
Ahta,uI latigucige, dvs språk som blir holdt atskilt gjennom den
lingvistiske avstanden mellom dem, men om Aushau language,
dvs genetisk nrskyldte språk, men utviklet etter hver sin linje,
gjensidig forståelige og i stadig samspill.
Gjennom planmessig reformarbeid er det oppnådd en hØy
grad av enhet i ortografien, og alle nordmenn forstår den skriftmålsvarianten de sjØl ikke bruker. Einar Haugen har kalt tilstanden for schizoglossi.

Alt i 1885 fikk nynorsken status som offisielt språk og skolespråk, og i den offentlige administrasjon blir begge språk brukt etter det prinsipp at enhver som skriver til det offentlige, skal fa
svar i den språkformen som er hans egen. Denne plikten som
hviler på statstjenestemenn, er fastsatt i lov av 1930 og i fØresegner i medhold av denne loven.
At de fire millioner nordmenn opprettholder en slik form for
tospråkighet, med de pedagogiske og praktiske vansker det frer
med seg, og at ordningen opprettholdes i en tid med Økende
krav til internasjonal språklig orientering i skoleverket - dette
vil i regelen forbause en utenlansk iakttaker, som vet at dialektsplittelsen i Norge ikke nødvendiggjØr noen slik tospråklighet.
Men forholdet er enda en bekreftelse på styrken i de sosialpsykologiske faktorer i språkpolitikken.
Men det srtrekk ved situasjonen i Norge som kanskje is2er
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fortjener oppmerksomhet, er at landet er et eksperimentfelt for
språklig planlegging.
Det språklige reformarbeid som nordmennene har satt i gang, blir
omtalt (av Einar Haugen, 1966) som 'one of the most delicate
linguistic operations ever undertaken". En nøyaktig beskriveise
av forholdene i Norge og en oppsummering av erfaringene fra
reformarbeidet er derfor av atskillig teoretisk og praktisk interesse for språkplanleggingen generelt, og vii kunne fortelle atskillig om midler og muligheter i språklig reformstrev.
For eksempel kunne en punktundersØkelse av tallordreformen
i 1951 gi interessant materiale. 1951-reformen står riktignok som
et isolert tiltak i norsk språkpolitikk; den er nemlig et forsØk ved et administrativt vedtak - på å få alle nordmenn til å legge
om sine talespråkige vaner på et sentralt fett av ordforrådet.
Andre språkreformer i Norge har gjeldt skriftspråket; bare indirekte har slike reformer berØrt talespråket.
Initiativet til reformen kom fra Samferdseisdepartementet, og
den direkte foranledning var overgangen til sekssifrede telefonnummer i Oslo. Etter en relativt kortvarig saksforberedelse satte
myndighetene reformen ut i livet, i form av et rundskriv fra
Kirke- og undervisningsdepartementet.
En gallupundersØkelse fra 1951 viste at 48 % var for en endring (femrifire i stedet for fireogfemti), 21 % imot. 31 %
var i tvil.
11968 fikk vi en ny gallupundersØkelse om samme emne. Vel
70% gav till kjenne at de mente det var riktig at det nye tellemåten ble innfØrt.
Tallordreformen hadde mange gode grunner for seg, og alle
berØrte institusjoner gav sin tilsiutning. Likevel kan vi nå tjuefem år etter - slå fast at den ennå ikke har slått igjennom i
befolkningen. Ved en gallupundersØkelse i 1968 oppgir 70%
at de bruker den gamle teliemåten.
Den er påbudt i radio og fjernsyn, og den må brukes når
tallene skrives med bokstaver i skolens 1rebker, men utover
dette treffer vi den sjelden. Det vi nå ser et tillØp tu, er at vi får
en 'hØyttidsuttale" med offisieli tellemåte, og en privat, uformell uttale med den gamle.
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Med tanke på den serie av språklige reformer Norge har
gjennomlØpt, tenkte vel planleggerne at også taliord-reformen
kunne settes i verk relativt smertefritt. 1 stortingskomiteens innstilling om reformen heter det: ''Om det melder seg vanskar
ved overgangen, trur ein at folk snart vii venna seg til den nye
seiemåten, når skulane tek til med den, og den blir bruka i
Kringkastinga."
Det som nå står klart, er at planleggerne undervurderte de
motkrefter - psykologiske og andre - som måtte brytes ned for
å få reformen akseptert. Planleggerne hadde ikke tiistrekkelig
oversikt for å kunne forutsi hviiken skjebne reformen skulle få.
De hadde heller ikke tilstrekkelig herrredØmme over metodene
for gjennomføringen. Det er her et samspill av flere faktorer.

Hovedlinjer i norsk språkpolitikk

En hovedlinje i språkpolitikken i Norge i dette hundreåret har
vrt å forske å bryte ned en skrifttradisjon (den dansk-norske)
og å svekke posisjonen til det talespråk som var knyttet til
denne tradisjonen.
Reformen i 1907 var et fØrste skritt i denne retning. Da kom
det avgjØrende brudd med dansk i ortografien, men utgangspunktet var talemålet til en kulturell elite, og endringene som ble
gjort, hadde lenge vrt forberedt i nordmenns skjØnnlitterre
arbeider.
Kombinasjonen av nasjonale og demokratiske argumenter
hadde stØrre gjennomslagskraft enn de tradisjonalistiske. Dermed kom også hensynet til det nordiske fellesskap i bakgrunnen,
noe som gang på gang har gitt bekymrede reaksjoner i Danmark
og Sverige. 1 1939 skrev den kjente danske juristen Vinding
Kruse: ''Hvis denne Udvikling skal fortsttes, er der [ ... ]
intet andet at gØre end, at vi paa de nordiske JuristmØder fra
et vist Tidspunkt resolut tager Konsekvenserne af Sprogsplittelsen og gaar over til at vlge et Verdenssprog som Engelsk tu
forhandlingerne, da praktisk talt alle dannede Mennesker i Norden behersker dette Sprog."
1 dette hundreår er det likevel ikke de nasjonale, men de
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sosiale, politiske og praktisk-pedagogiske hensyn som har
preget den språklige ideologi og staket ut veien for det administrative reformarbeidet. Konkret har dette betydd at det
danske-norske bokmålet har opptatt i seg flere og flere innslag
fra folkelig talemål i by og bygd. Ivar Aasens tandsmål har på
tilsvarende måte utvidet sin basis, slik at også folk med Østnorsk-trndsk talemål skulle kjenne seg mer hjemme i landsmålet, eller nynorsken som det heter nå. Utgangspunktet for den
skriftspråklige normering av bokmålet er ikke lenger det dannede
talemål til en Økonomisk/kulturell elite. Fra 1917 har dette
dannede talemålet måttet finne seg i å dde plassen med det folkelige talemålet (vulgrmålet) som utgangspunkt for skriftspråksreglene.
Former med lay sosial prestisje og med ubetydelig eller ingen
littener stØtte ble innfrt i skriftmålsnormen - f eks -a i hunkjØnn entall (sola, hoka) og -a i fortid av svake verb (kasta,
fiska).

På denne måten tok en også sikte på å åpne gradvis for en
ti1nrming mellom bokmål og nynorsk. Nynorsk hadde jo fra
første stund en helt annen folkelig forankring enn bokmålet, og
vulgrformer av den typen jeg nyss nevnte, kunne derfor bygge
bru mellom de to målformene.
Det ble altså ansett for Ønskelig å fjerne flest mulige av de
trekk som skilte mellom nynorsk og bokmål, og en viss grad av
ortografisk enhet ble nådd allerede i 1917, da bokmålet aksepterte en etymologiserende rettskrivning stort sett etter Ivar
Aasens prinsipper.
En kunne ha nådd atskillig lenger i retning av skriftspråklig
samordning dersom en hadde villet akseptere en hØyere grad av
morfematisk ortografi, der f eks hunkjønnsallomorfene i
eksempler som solen, sola, soli, solo kunne representeres av ett
symbol.
Noen samordning etter disse linjer ble likevel ikke forsØkt.
Snarere forsØkte planleggerne en samling av målformene på
grunnlag av lydrett tilnrming til de talemålsformer som var
mest utbredt statistisk sett. Samlingen skulle skje på "grundlag
av folkets virkelige talesprog' (som det hette i 1917). 1 Norsk
språknemnds formålsparagraf (1951) hette det på tilsvarende
2 - De nordiska sprdkens Framtid
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måte at samlingen skulle skje på norsk foikemåls grunn".
Denne formuleringen i formålsparagrafen for Norsk språknemnd gav utgangspurikt for en langvarig strid om forholdet
mellom språkvitenskap og språkpolitikk. Det hette altså i formålsparagrafen at Norsk språknemnd skulle fremja tilnrming
mellom dej to skriftmåla på norsk folkemåls grunn", og rent
bortsett fra at uttrykket norsk folkernål var uklart, var det mange
som fant en stØtende motsetning mellom 1) pålegget om å fremme
tilnerming, og 2) en annen passus i samme vedtekter, der det
hette at dette skulle skje på vitenskapelig grunniag. Universitetet i Oslo fant i fØrste omgang ut at det ikke kunne la seg
oppnevne - av hensyn til den akademiske frihet. Universitetet fant det uvitenskapelig å gå inn i el nemnd med bundet
mandat.
1 sitt svar formulerte departementet synsmåter som her kan
fortjene å bli sitert: 'det må skiljast mellom språkvitskapleg
granskingsarbeid og språkleg normering og rettleiing. Den språklege normering og rettleiinga skal byggja på vitskapleg gransking
og ta omsyn til resultata av slik gransking, men er i seg sjØlv
ikke reint språkvitskapleg spørsmål. Det er i like stor, eller i
stØrre, mon eit nasjonalt, sosialt og praktisk-pedagogisk spØrsmål."
Etter dette lot universitetet seg likevel representere, men presiserte for sikkerhets skyld at det dermed ikke gav uttrykk for
tilslutning til noe språkpolitisk standpunkt.
1 Språknemndas kjØlvann - og i direkte opposisjon til den bie det opprettet et akademi, Det Norske Akademi for Sprog og
Litteratur. 1 formålsparagrafen til akademiet heter det med
direkte adresse til Språknemnda: "Akademiet vii motarbeide
enhver kunstig eller tvungen tilnrmelse mellom de to målformer
i landet. Det vii arbeide for en fri sprogutvikling som med stØtte
i den litterre tradisjon kan bevare kontinuiteten i folkets kulturliv."

Språkstriden

Den norske språkstriden begynte som en strid om nordmennenes
rett til å hevde sin nasjonale egenart i språket. På 1900-tallet er
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språkpolitikken blitt en del av arbeidet for sosial utjamning.
Planleggernes utgangspunkt har vrt at så langt det går, skal alle
mennesker ha like muligheter for å tilegne seg og bruke samfunnets språk.
Landsmålsbevegelsen - iallfall deler av den - har inngått en
allianse med dem som ser kampen for folkemålet 1 byene som
ledd i en demokratisk kamp mot den gamle overklasse.
Arbeiderpartiet programfestet i 1930-åra at partiet ville stØtte
arbeidet med å komme fram til et samnorsk språk på norsk
folkemåls grunn, og en av partiets fremste ideologer sa det slik:
Språkpolitikken "må vre et ledd i vår klassepolitikk og gå ut
på å utvikle arbeidernes naturlige tale til et kulturmål og fØre det
frem til seier i folket". Til grunn for dette lå den oppfatning at
det tradisjonelle skriftmålet - og de talemålsformer som var mer
eller mindre nert knyttet til dette skriftspråket - var et klassespråk. De sosialistiske språkpolitikerne kunne stØtte seg til Otto
Jespersen, som omtrent samtidig uttrykte det slik: "The standard
language is to a high degree a class language" (Jespersen 1925).
Tankegangen var så at den sosiale omveltning måtte - eller burde
- bety en språklig omveltning. "Frå den stund overklassa misser
den politiske maktstoda si, vii den viktigaste grunnen til motstandskrafta i riksmålet falla burt", hette det i et skrift med
tittelen Målstrid og klassekarnp, fra 1932.
Arbeiderpartiet har seinere blitt langt mer moderat og reformistisk også i dette stykket. Men ennå er det i høy grad slik i
Norge at venstrepartiene tar seg av folkemålsstrevet, mens
høyrepartiene vokter det bestående, dvs den skriftspråklige
tradisjon.
Dette partipolitiske engasjement i språkspørsmålene gir seg
mangfoldige utslag - ikke bare i forhold til bestemte språkpolitiske stridsspØrsmål, men også i de partipolitiske grupperingers
egen språkbruk.
Jag skal nevne ett eksempel, hentet fra syntaksen. Einar
Lundeby har undersØkt bruken av det han kaller overbestemt
substantiv - altså uttrykkstypen det rde huset istf det rØde hus.
Bokmålet har begge typer, nynorsken har nesten bare den frste.
Den siste er det litterre uttrykket, det vi har overtatt fra
dansk skriftmål - den fØrste (det røde huset) er den talespråk31

lige vendingen. Det viser seg så at innenfor bokmålet har politiske konservative aviser et klart overskudd av typen det røde
hus, og at politiske radikale aviser har tilsvarende overskudd av
typen det rØde huset. Vi kan altså bestemme partifargen etter
den uttrykkstypen som er vaigt.

Utvikling, variantformer

1 praksis betyr forsøkene på å innforiive folkmålsformene at
det i skriftspråket blir innfØrt en rekke valgfrie former, idet disse
får plass ved siden av de tradisjonelle. På den måten vii en unngå
et altfor påfallende skarpt brudd med den littenere tradisjon og
den eldre generasjons språkvaner, samtidig som en åpner for det
nye. Tanken er naturiigvis at de tradisjonelle formene gradvis
skal gå av bruk.
En uunngåelig fØige av dette er at målformene ble splittet opp i
varianter, noe som både innenlands og utad kan gi inntrykk av
skriftspråklig kaos. 1 skolen har en forskt å oppnå en viss
stabilitet gjennom diverse regulerende tilleggs-forordninger, som
jeg ikke skal komme inn på her.
1 tillegg til de mer eller mindre klart atskilte varianter kommer
så private, konkurrerende skriftnormer. lalifall én av disse har
fått stor utbredelse i nringsliv, forlagsvirksomhet og presse.
Det er Riksmålsforbundets private norm, som er tradisjonalistisk og ikke aksepterer de folkemålsformer som det offisielle
bokmålet opptar. Norges stØrste avis, den dominerende Aftenposten, fØlger denne private normen.
Som en vii forstå, er det på denne måten et usedvanlig stort
spillerom for individuelie vaner innenfor skriftspråkssystemet.
Pedagogene oppfatter nok i det store hele situasjonen som problematisk - alt er jo tillatt", som det heter. Mange avisredaksjoner ordner seg slik at de kodifiserer sin egen rettskrivningsnormal.
Denne labile situasjon, med to skriftspråk og flere varianter,
både offisieile og private, og dessuten hyppige rettskrivningsendringer, har vei ført til at den talespråklige variasjon er stØrre
enn i nabolandene. Forutsetningen for en fast, landsgyldig talenorm erjo at skriftspråket ligger noenlunde fast.
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Bruk av dialekt utenfor dialektomradet godtas nok i høyere
grad i Norge enn i de fleste andre land. Det heter også i grunnskoleloven at i den muntlige oppkeringen kan elevene bruke det
målet de taler heime, og at hereren i ordtilfang og uttrykksmåte
skal ta omsyn til talemålet til elevene.
Ellers kan vi legge merke til samme forhold i Norge som i andre
land: Sermerkte dialektkjennetegn slipes ned, motsetninger
jamnes ut - og i regelen slik at standardspråkets ord og former
vinner terreng. Den livligste målbryting og den raskeste utvikung ser vi naturligvis i tettgrender, stasjonsbyer og nye industristeder. 1 denne utviklingen spiller antakelig regionale standarder
en viktig rolle, men dette er ennå ikke tilstrekkelig klarlagt.
1 kringkastinga blir det krevd at visse sendinger skal framfØres i en form for landsgyldig talemål, og nettopp kringkastinga
utgjØr i våre dager et kraftsentrum for standarduttalen i nynorsk
og bokmål - i den forstand at kringkastingsmålet byr seg fram
som modell for dem som ønsker å få adgang dl et talemål med
stØrre rekkevidde enn dialekten. Skriftspråket danner her grunnlaget, orienteringspunktet, og isr i ordforråd og bØyninger.
Nynorsk normaltalemål er mindre fast og tillater stØrre avvik
enn det som tar utgangspunkt i bokmålet. Men dersom vi f eks
bygger på den form for opplesningsspråk vi kan hre i radio og
fjernsyn, da vii en finne at de grafofonematiske regler i all hovedsak er de samme i våre to målformer.
Det er et velkjent og ofte omtalt forhold i mange samfunn med
moderne, litterer kultur at skriftspråket er med på å forme nye
språkvaner. For så vidt har skriftspråket fått ny status, der er
ikke lenger bare refleks av talen. slik Bloomfield i sin tid poengterte: 'Writing is not language, but merely a way of recording
language by means of visible marks" (Bloomfield 1933, s 21).
Et samfunn som det norske, der over 1 million mennesker er
sysselsatt med utdanning i en eller annen form, og der nesten en
tredjedel av ungdomskullet tar studenteksamen - i et slikt samfunn kommer skriftspråket til å spille en viktig rolle som et eget
uttrykksmiddel, som et eget språk, og dertil virke inn på de talespråklige vaner.
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Slik innvirkning vii vi nok få uansett hvordan skriftspråksstandarden er innrettet, men det er vel trolig at såkait "spelling
pronounciation" vii gjØre seg mer gjeldende jo mer fonematisk
ortografien er. Med andre ord skulle vi for eksempel vente mer
av 'spelling pronounciation" i tysk enn i engelsk, og et språk
som hØytysk er vel utenkelig uten en slik uttale.

TiInrmingspolitikk

Den tilnrmingspolitikk som har vrt drevet stØrsteparten av
dette hundreåret, har bidratt til å skape stØrre språklig enhet i
Norge. Men det er vanskehg å avgjØre hva som skyldes myndighetenes språklige dirigering, og hva som er kommet spontant,
som et uttrykk for den genereile samfunnsutvikling. Et skrift fra
begynnelsen av hundreåret gjØr et fjernt og alderdommelig inntrykk på dagens ungdom, men det som skaper dette inntrykket,
er kanskje først og fremst en del grafiske forskjeller. På andre
områder er forskjellene mindre iØynefallende. 11917 gav Didrik
Arup Seip - den språkmann som har spilt stØrst roile for utformingen av norsk språkpolitikk - ut et skrift som antydet en
snarhg lØsning av språkproblemet. 'Ett mål i Norge målstriden
avgjort av denne generation?" iØd tittelen. 1 dag - i 1976 - er det
neppe noen som tenker seg at et samnorsk skriftspråk vii råde
grunnen i vår generasjon.
Språket kan nok dirigeres gjennom administrative tiltak, men
om planieggingsforsøk skal lykkes eller mislykkes, avhenger av
en rekke forhoid som planleggerne i Norge ikke alltid har hatt
herredømme over, eller tatt tilstrekklig hensyn tu. Også i Norge
har vi en skriftspråkskonservatisme, og pianleggerne har nok
undervurdert styrken i Ønsket om stabilitet i språksystemet.
Pianieggerne har interessert seg aitfor lite for hviike muligheter en språklig nyhet har for å bli akseptert i samfunnet.
Erfaringene fra Norge og andre land viser at alle områder av
språket lar seg påvirke gjennom administrative tiltak. Men det er
i vokabularet og på ortografiens område at planieggerne har de
beste muligheter. SkjØnt det er også her lett gjort å vere for
optimistisk. 1 1959 ble h-en i ordet hverken strket - tilsynelatende en bagatell i lys av alle de andre ortografiske endringer
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som nordmenn burde ha vent seg til på det tidspunkt. Men det
har vist seg at det er få ting 1 de siste tiårs reformer som i den
grad har vakt irritasjon og uro som bortfallet av den vesle h-en.
SeIv om arbeidet for en samling av de to målformene ikke har
fØrt fram, har konkurransen og samspillet mellom bokmål og nynorsk hatt en del følger for dem begge.
Det nyreiste landsmålet tok som stilistisk utgangspunkt den
ledige dagligtalen. Det dansk-norske skriftmålet hadde på samme
måte som dansk sterke innslag av latinsk-tysk syntaks.
Kravet om en stilistisk forenkling av skriftspråket etter dagligspråkets mØnster har hos oss ifitt en ekstra styrke, fordi denne
stilvilje fra fØrste stund har rådd grunnen i landsmålet/nynorsken. Jeg skal nevne ett eksempel. Det henger sammen med
det rnåldyrkingsarbeid som har fort til at nynorsken i dag står
fram som et fullt ut standardisert skriftmål, hØvelig for nr sagt
alle funksjonelle behov.
Landsmålet som juridisk språk måtte bygges opp fra grunnen,
og i hovedsak av en enkelt mann, nemlig Nikolaus Gjelsvik.
Han oversatte eller nyskrev tusener av lovparagrafer, og det interessante er nettopp at hans landsmålsversjon av paragrafene 1
mange tilfeller kom til å danne mønster for revisjonen av bokmålsversjonen.
Det er mitt inntrykk at norsk skriftspråk i dag - bokmål eller
nynorsk - gjennomgående er stilistisk mer ensartet enn svensk
og dansk, og at den stilistiske forenklingen er nådd lenger hos oss
enn 1 nabolandene. Jeg kan ikke bygge på grundige underskelser, men kan iallfall nevne en stikkprØve som peker i denne retning. Jeg undersØkte i sin tid bruken av uttrykkstypen den av
regjeringen avgitte erkla!ring - altså foranstilt partisipp med preposisjonsuttrykk som bestemmelse.
Uttrykkstypen er vanligere 1 eldre enn i nyere mål; det gjelder
både for Danmark, Sverige og Norge. Den var spesielt vanlig i
eldre kansellispråk. 1 Norge er uttrykkstypen helt foreldet - den
forekommer f eks praktisk talt ikke 1 avisprosa. 1 nynorsk har
den aldri vrt gangbar, og det er ikke usannsynlig at nynorskens
stilideal har spilt en rolle også for bokmålsbrukerne.
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Minoritetsspråket nynorsk

Jeg har talt om en del tiltak med sikte på å fremme tilnrming
mellom målformene. Et annet iøynefaiiende trekk ved moderne
norsk språkpolitikk er forsk fra det offentlige på å beskytte
minoritetsspråket nynorsk - bl a ut fra den vurdering at en
styrket posisjon for nynorsken vii sikre det folkelige element i
framtidsnorsken.
Nynorsk som skriftmål har likevel gått kraftig tilbake den
siste mannsalderen. 1 1944 hadde 34,1% av skolebarna nynorsk
som hovedmål; de siste tallene - fra 1976 - viser at andelen nynorskelever nå har sunket til 16,5%. Andre galluptall - med
varierende grad av pålitelighet - viser at mange som har nynorsk
på skolen, seinere i livet går over til å skrive bokmål.
Denne tilbakegangen for nynorsk henger sammen med flere
forhold, og fØrst og fremst den alminnelige samfunnsutviklingen,
med Økende industrialisering og befolkningskonsentrasjon. Nynorsken har aldri vunnet fram i noen by eller i de tettbygde
strØkene langs Oslofjorden, der om lag en tredjedel av befolkningen bor.
1 1930 bodde 53% av befolkningen i spredtbygde strk og
47% på tettsteder; 11970 var tallene henholdsvis 34% og 66%.
Parallelt med dette har vi fått en klar endring i yrkesstrukturen.
1 1900 var 40,5% av yrkesbefolkningen sysselsatt i primrnringene (jordbruk, skogsbruk, fiske), i 1930 36,0%, i 1973
11,5%. Antall personer som er sysselsatt i terthernringene
(tjenesteyrker, undervisning, administrasjon osv) er økt tilsvarende, fra 30,5% i 1900 til 37,5% i 1930 og 54,5% i 1973.
De politiske myndigheter har villet forsvare nynorskens posisjoner med forskjellige tiltak. Det gis bl a stØtte til nynorsk
presse, tilskott til nynorske herebØker - og Stortinget har pålagt
Norsk rikskringkasting at de norske verbalsendingene br ha
minst 25% nynorsk. Nå ligger prosenttallet i underkant av 20.
Nynorsk var i utgangspunktet strengt puristisk; Ivar Aasen
godtok en hel del lånord og fremmedord av klassisk opphav, men
var avvisende overfor de germanske. Engelske innlån betydde
ingen fare på hans tid; han kunne derfor nØye seg med å avvise
dem med fØlgende formulering, som i lys av seinere tiders er36

faringer unektelig lyder pussige: "Engelske Ord kunne ogsaa,
paa Grund af Udtalen, vere besvrIige nok: men heldigviis er
det dog faa af disse, som ere blevne bekjendte her i Landet."
Nynorsken har for lengst oppgitt den puristiske holdningen tu
Ivar Aasen, og det kan i dag neppe sies å vere noen forskjell
mellom nynorsk og bokmål i dette stykket.
Min oversikt har vel tydelig vist at et minoritetsskriftspråk som
nynorsk er blitt mØtt med atskillig velvilje og forståelse i de politiske organer. Politisk og rettslig er nynorskens posisjon i Norge
grunnfestet.
Samisk og finsk har først i de aller siste år fått nyte godt av
samme velvilje. 1 1898 ble det forbudt å gi undervisning i og
på samisk for samebarn, enda det alt i 1879 ble slått fast i folkeskolens leseplan at "Undervisningen i Almueskolen br saa vidt
mulig meddeles paa Brnenes eget Talemaal". Men den bestemmelsen gjaldt bare for de norsktalende barna.
FØrst i de aller siste år er det her skjedd en endring. Samisk
begynneropphering i grunnskolen ble innfØrt som en prØveordning i 1967, og det er opprettet en egen finsk linje ved gymnaset i VadsØ.
Norge har om lag 3 000 innvandrerbarn i skolpliktig alder. De
stØrste innvandrergruppene er pakistanere, tyrkere, jugoslaver,
chilenere og indere.
Enkelte kommuner gir nå innvandrerbarna opplring i morsmålet - hjemmespråket; i Oslo har det vrt gitt slik opphering i
snart fire år.
Erfaringene fra skoleopphieringen av fremmedarbeiderbarn
viser at elever som ikke behersker sitt morsmål skikkelig, og
som ikke kan skrive det, får store vansker med å lre å skrive
norsk. Som fØlge av de mangelfulle språkkunnskapene er det i
dag fa eller ingen innvandrerbarn av fremmedarbeiderfamilier
som går i norsk videregående skole, og frafallsprosenten for
fremmedarbeiderbarn som begynner på norsk yrkesskole, ligger
mellom 80 og 100.
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Internasjonalism

1 en avhandling fra 1962 - A Critical Study ot Contemporary
Linguistic Borrou'ings by Norn'egian from American and EngIish - hevder forfatteren, Graham Standwell, at "there can be no
doubt that the Norwegians have borrowed far more words either
necessarily or unnecessarily than the other Scandinavian
tongues".
Dette ble altså skrevet i 1962. Etter det tidspunkt er Norge blitt
et oljeland, og det internasjonale oljespråk er engelsk. En del
engelske oljetermer har alt gjort sitt inntog i allmennspråket
(offshore, hIow-ot.t, roughne(-k, cracker), men jeg tror likevel
ikke det er rett som Standwell sier - at norsk på noen måte skulle
vre mer tilbØyelig til å oppta engelske ord enn våre nabospråk. Teoretisk sett kunne en kanskje tenke seg at et land med
en så labil språksituasjon som Norge ville ligge mer åpent for
fremmed innflytelse enn land med mer stabilt skriftmålssystem men jeg tror som sagt ikke at dette holder stikk i vårt tilfelle.
Å dØmme etter nyere fremmedordbØker, etter de nordiske språknemndenes nyordlistor og ikke minst etter Knud SØrensens
oversikt over engelske lån i dansk, så blåser den språklige vestavinden ikke mindre sterkt i Danmark og Sverige. Det påfallende
er i hvilken grad vi låner de samme engelske ord - at vi altså får
en slags språklig skandinavisme etter ikke helt konvensjonell
opp skrift.
Vi kan konstatere at engelsken på mange og viktige områder
av samfunnslivet har skapt en diglossi, der norsk er språket for
den ledige dagligtale og uformelle kontakt mellom landsmenn, og
der engelsken er språket for de organisasjonsmessige og forretningsmessige drøftinger. Flere norske selskaper med utenlandske interesser blir i dag administrert på engelsk, noe som
riktignok har skapt en del vansker og atskillig irritasjon for
mindre engelskkyndige nordmenn i de samme selskaper.
Ellers er det som kjent et karakteristisk trekk ved situasjonen
i Norge at vii så stor utstrekning låner fra Sverige. Spesielt etter
at fjernsynet begynte å gjØre seg gjeldende, har det vrt en
merkbar økning av svecismer. Lånene glir lett inn i språksystemet og gir i regelen ingen grunn til uro.
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Innlånet av engelsk-amerikansk er jo i fØrste rekke et fagspråksproblem, men fagspråkene setter i våre dager sitt merke
på mange sider av språkbruken. For eksempel er forvaltningens
språk og utredningsspråket preget av terminologien i en del nye
vitenskaper, slike som sosiologi, pedagogikk, datateknikk, statistikk. Juristene er ikke lenger eneleverandØrer av offentlig
språk.
Dette nye utredningsspråket har vist seg å volde atskillige
vansker for kommunikasjonen, og styresmaktene i Norge har
derfor på flere måter satt i verk tiltak med sikte på å lette de
språklige forbindelser mellom Øvrighet og allmennhet. Flere og
flere har skjØnt at det demokratiske styresett er avhengig av at
disse forbindelses-kanalene ikke tetter tu, og alle fagfolk som er
nØdt til å skrive for folk utenom den egne fagkretsen, må få oppkering i å utnytte allmennspråkets ressurser. 1 den sammenhengen er det også vesentlig at en danner seg et korrekt bilde av
godtfolks språkforståelse. Flere undersøkelser i det siste, bl a
Nils Fricks og Sten Malmströms Sprkklyftan, viser at det er en
sjokkerende mangel på forståelse av sentrale begreper innenfor
sosial, Økonomisk og politisk terminologi.
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Språkstrid og politikk
Bjarne Kristiansen

SpråkspØrsmål har hatt, og har fremdeles en meget sentral plass
innen samfunnsvitenskapene. Både statsvitere og sosiologer har
beskjeftiget seg med språket som samlende eller splittende faktor. Grovt sett kan en skille ut to hovedretninger, som på sett og
vis går langs en mikro-makro-dimensjon:
- Studier av språket som konfliktlinje eller integrerende element i et
politisk system. 1 fØrste rekke et det levert viktige bidrag innen Studier om stats- og naSjonsbygging, der opptattheten av kulturelle
konflikter har ratt en stadig mer sentral plass. Men også innen
analyser av valgatferd har det vert en viktig oppgave å undersØke
hvorvidt organisering/identifisering i ulike språkgrupper slår ut ved
valgurnene.2
- Studier omkring språket som sosial og politisk ressurs i en deltakelsesstruktur. Dette problemområdet har engasjert både statsvitere og sosiologer (og dessuten forskere innen sosiolingvistikken).
Innen slike analyser har en blant annet vrt opptatt av å undersØke hvordan språk virker hemmende i samhandlingen mellom laystatusgrupper og eliter i det politiske liv.3
1 dette bidraget skal vi konsentrere oss om det fØrste av disse
punktene: språklige konflikter og hvordan disse går sammen med
eller avviker fra andre konfliktlinjer innen en nasjonsstat. 1
dette budet er Norge svrt interessant, ettersom språkkonflikten her går sammen med andre konflikter på den kulturelle
siden (avhoidssak, lekmannsbevegelse), og har historisk dannet
et motkulturelt press overfor det politiske sentrum.

Språk og konflikter
Som nevnt har man vrt srIig opptatt av de kulturelle konfliktmØnstre i ulike land.' De viktigste komponentene i dette kul41

turelle konfliktmØnsteret er religion og språk. Men det er en
vesentlig teoretisk forskjell mellom disse to fenomenene. Religion behØver nØdvendigvis ikke føre til konflikt på samme måte
som språk (gitt at det samfunn vi snakker om, har full religionsfrihet). En person kan ha forskjellig religion fra dem han/hun
omgåes uten at denne forskjellen behØver å innvirke på forholdet
mellom dem: religion oppleves i fØrste rekke personlig (dvs, den
er ikke i sin natur ekspressiv). Et språk er imidlertid avhengig
av kommunikasjon. Således kan en si at språket i motsetning til
religionen krever en sosial kontekst, og ettersom språket er
ekspressivt, vii det vare stØrre muligheter til at nettopp språk
fØrer til konflikter i stØrre grad cnn andre kulturelle forhold.5
Imidlertid finnes det mange land der ulike språkgrupper lever
sammen uten språkkonflikter. Sveits er et eksempel på et land
der en har fått institusjonelle losninger som alle språkgruppene
(fransktalende, tysktalende, italiensktalende og retoromansktalende) kan enes om. Men i de fleste stater der en har eksistens
av språkforskjell, har en konflikter langs denne dimensjonen. 1
srlig grad gjelder dette utviklingslandene.6
1 Europa kan vi ta eksempier fra mange land der språkkonflikter går på tvers av andre, mer tradisjonelle" konflikter i det
politiske systemet, som klassekonflikter, konflikter langs by land-aksen, nringskonflikter etc. 1 alle tilfellene faller disse
kultureile konfliktene sammen med andre konflikter - enten de er
territorielt betonte, eller generert av sosiale ulikheter - slik at det
gjr det ekstra vanskelig å si nøyaktig hvor meget språket har å si
for intensiteten i konfliktene. Ofte kan språket observeres som
en ytre konflikt, mens den egentlige årsaken befinner seg i visse
sosiale eller regionale forhold. Men for at det skal eksistere
språkkonflikter innen en stat, må det på samme tid eksistere
visse forhold eller faktorer som styrker konflikten.
En fØrste faktor kan vi kalle språk og institusjoner. Med institusjoner i denne sammenheng menes i første rekke forhold som
har å gjøre med opprettholdelsen av og utviklingen av et språk som skoler, forlag, presse etc. 1 Norge ble forlaget for nynorsk
litteratur - Det Norske Samlaget - dannet så tidlig som i 1868,
for språket var tatt opp av de brede lag som en merkesak; forlaget kom på et tidspunkt da språksak var noe kun elitene var
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opptatt av. SeIv om en ikke entydig kan si hvor stor effekt
dannelsen av Det Norske Samlaget hadde i seg seiv, kan alle
vre enige om at det alltid har betydd meget for utviklingen av en
litteratur på nynorsk og spredningen av nynorske skrifter til
vanlige folk, og på den måten har bidratt med å oke opptattheten
av språket. På lignende måte kan en betrakte folkehyskolene i
Norge som en slik spredningsagent for nynorsk. GABRIEL ØIDNE
Dmtaler 'folkehøyskolebeltet" i Vest-Norge som et serlig
sterkt område for nynorsk.7 Allerede i den første tiden folkehøyskolene eksisterte, ble skolen og målsaken ulØselig knyttet
sammen. Også angående dette punktet kan en ikke si noe
generelt om hvor stor effekt skolen hadde i manifesteringen av en
språkkonflikt, men at den bidrar til det, skulle blant annet
Gabriel Øidnes analyser tyde på.
Den neste faktor vi kan trekke frem, er språket og elitene.
Alle som har arbeidet med analyser om aksjonsgrupper og organisering, kjenner til den meget viktige rollen som elitene spiller
i organisasjonsarbeidet. Et annet, men kanskje like så viktig
moment, er elitenes aksess i det politiske system. Personer med
hØy sosial status er som oftest i bedre stand til å artikulere alternative meninger overfor andre eliter, og direkte kommunikasjon
mellom eliter kan også bidra til å bygge koalisjoner for den sak
en arbeider for. 1 det norske tilfellet ble faktisk hele språket skapt
innenfor et elitesamkvem - i rivningen mellom de to retningene
som arbeidet for et skriftspråk som var forskjellig fra dansk.
Elitene kan også sies å ha betydd meget i det rent organisatoriske
arbeidet med å spre kjennskapet til språket og for å få folk til å
ta det i bruk.
En tredje faktor vi kan trekke frem, er språk og pressgrupper.
En protest fra en spesiell språkgruppe kan innen et system artikuleres ved presse, skoler etc., som vi allerede har vrt inne
på, men det mest sregne ved vår samfunnsform er likevel den
rollen organisasjonene spiller i denne artikuleringen av en sak
overfor de politiske myndigheterY 1 Norge kom dannelsen av
Norges Mållag sent i forhold til det som hadde skjedd på det
språkpolitiske området til da. Årsaken til dette faktum kan nok
vre at en hadde institusjoner som godt nok ivaretok de språkpolitiske interessene (f.eks. lokale mållag, ungdomslag, Det
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Norske Sanilaget og Vestmannalaget). Men siden har Mållaget
betydd meget for å holde nynorsk oppe som en viktig sak - et
"issue" - i det politiske liv. 1 Norge har vi ikke fått organisering av språkfoik innen politiske partier som i andre land (f.eks.
svenskfinnene i Finland), men visse partier har alltid hatt stØrre
appell overfor nynorskfolk enn andre partier. Dette skal vi imidlertid komme tilbake til. For Øvrig kunne en vel tatt med språk og
partier som en meget betydningsfull faktor til å tvinge andre politiske partier til å ta stilling til spØrsmålet.
En siste faktor for fremmingen av språket som en dominerende konflikt innen en nasjonsstat, kan vi som samlekategori
kalle språk og koalisjoner. 1 svrt mange land er språket nrt
knyttet til spesielle meringsgrupper, etniske grupper eller til regioner. 1 alle tilfellene er det svert vanskelig å splitte opp dette
totalbilledet og si at språk, nering, klasse etc. er hoveddimensjonen. 1 Belgia kan en finne et meget interessant eksempel på et
slikt tilfelle, med de språklige konfliktene mellom flamsk (Flandern) og fransk (Wallonia). FØr siste verdenskrig var Flandern
Økonomisk tilbakeliggende i forhold til Wallonia, og seiv om
språklige ulikheter klart var erkjent av alle, fikk disse konfliktene
aldri innpass i det politiske liv. Etter krigen har imidlertid regionen fått tilfrt moderne industri og rent økonomisk blitt tillagt
langt stØrre betydning enn tidligere. Samtidig har en kunnet
observere en oppblussing og forsterkning av de språklige konfliktene, slik at disse faktisk krysser de mer tradisjonelle konfliktene på nasjonalplanet, og har fremtvunget visse institusjonelle lØsninger på eksekutivplanet innen politikken. Her er et eksempel på koalisjoner mellom ulike grupper innen en region for
fremmingen av en sak innen systemet.
Vi kan betrakte disse faktorene som er nevnt ovenfor som kumulative, i den forstand at ett fenomen må bygge på et annet.
1 figur 1 har vi presentert denne kumulative oppbyggingen skjematisk. Vi kan tenke oss utviklingen av språklige konflikter fra
det latente stadium: eksistens av språkforskjell innen et territorium (det vre seg ulike dialekter, helt ulike språk etc.), til
det manifeste stadium: språklige Proportz-løsninger på makroplan innen det politiske systemet. Selvfølgelig måtte en grundi44
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Eksistens av språklige forskjeller

Figur 1. Skjematisk oppstilling av faktorer som fremmer språklige konflikter innen en stat.

gere analyse av disse spørsmål betinge stØrre vekt på andre dimensioner i dette mønsteret. En slik dimension ville vere statens
politikk overfor minoritetsspråkene. Slike holdninger betinger
utviklingen av de faktorene som er nevnt ovenfor, og i serIig
grad avgjØr formen den organiserte virksomheten til minoritetsgruppene får. AvgjØrende blir også statens politikk for organisasjonens kontraksjons- og detraksjonsfaser, hvorvidt en legger seg
opp til en aktiv eller passiv profil i perioder. Avgjørende er det
også å se på minoritetsgruppens stØrrelse innen staten og de
ressurser minoritetsgruppen har, intellektuelt og materielt.
For å bygge opp en mer nyansert modell må en derfor ta hensyn også til disse aspekter som forandrer modellen fra en ren
statisk til en mer dynamisk modell og som tar hensyn til vanasjoner i tid og til variasjoner i aktØrenes styrkeforhold i ulike
faser.
Språkkonflikten i Norge er meget interessant ut fra en diskusjori av faktorene som er nevnt ovenfor. 1 Norge ble det tidlig
utviklet institusjoner, som nevnt tidligere. 1 tillegg til dette
punktet hadde en et ganske sentralt eliteengasjement i språksaken. Videre fikk man i Norge pressgrupper (Noregs Mållag),
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og språksaken ble en konflikt ved vaig, for så vidt som politiske
partier måtte ta hensyn til den i sine programmer. Men i Norge
har vi ikke fått språkpolitiske partier, selv om en i visse sammenhenger kan hevde at mellompartiene i partispekteret (Venstre,
Kristelig Folkeparti, Senterpartiet) fungerer som en partipolitisk
overbygning for språksaken. Likevel er det på institusjons- og
eliteplanet en finner de mest saregne faktorene ved Norge.
Språksaken ble i Norge skapt i rivningen mellom de ulike interesser: de som ville fornorske det danske skriftspråket, og de
som ville skape et helt nytt språk, som (i alle fall i teorien) var
byggd på alle norske dialekter. Språket ble således skapt innenfor en elite, og da man skulle få vanlige folk til å ta i bruk språket, skjedde dette ved en ideologisk tilkopling til den tradisjonelle bondekulturen. 1 bondesamfunnet i Norge i forrige århundre hadde på forhånd to mektige folkebevegelser slått rot:
avholdsbevegelsen og lekmannsbevegelsen. Således kom språksak til å bli knyttet sammen med avholdssak og religion ute blant
vanlige folk på en slik måte at disse tre faktorene tilsammen
skapte en alternativ livsstil" overfor den sentrale bykulturen i
Norge - en protest mot embetsmannsstaten. Denne politiske
betydning - som selvfØlgelig er underordnet alle organisasjonspolitiske målsettinger - er det som har vrt mest sreget for
Norge i motsetning til andre land, der språk svert ofte, som vi
har sett, har vert knyttet til regionalitet, økonomisk deprivasjon
og spesielle etniske grupperinger.

Språk og territorialitet

1 det foregående har vi prØvd å gi et inntrykk av den rolle nynorsk har hatt i norsk politikk, ved at språksak er blitt et
problem som de politiske partier har måttet ta stilling til. 1 denne
forbindelse kan det vre interessant å kartlegge den geografiske
dimension i språksaken: Er nynorsk knyttet til landområder i
motsetning til byene, eller er det nynorske språket knyttet til
bestemte regioner innen landet? Og videre: er det skjedd en forandring i vårt århundre, eller kan situasjonen for nynorsken rent
geografisk beskrives som statisk?
1 dette avsnittet har vi presentert to kart som forsØker å gi
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svar på disse spørsmålene. Det frste kartet, som er presentert
i figur 2, viser når kommunen tok til å bruke nynorsk i utlysningsteksten på ledige hererstillinger. Seiv om denne
variabelen ikke sier noe om hvor mange det var innen lokalsamfunnet som brukte nynorsk, sier det noe om språksaken
hadde gjennomslagskraft innen kommunen, og kan således også
anvendes som indikator på hvorvidt man innen kommunen hadde
en organisert aktivitet. Kartet som er delt i fire tidsintervaller
(1885-1905, 1885-1910, 1885-1915, 1885-1918), angir kumulativt
kommuner som innen de aktuelle intervaller har brukt nynorsk
i utlysningsteksten for ledige hererstillinger. Vi ser av det fØrste
kartet at vi ikke finner noe spesielt mØnster; ikke 1 noen spesielle
regioner finner vi overvekt av innovatrkommuner. 1 det andre
kartet begynner det imidlertid å bli visse regionale skjevheter. Vi
ser at Vestlandet og indre deler av SØrlandet begynner å bli
godt dekket og dessuten noen kommuner i Nord-TrØndelag. 1
det tredje og fleide av kartene ser vi at Vestlandet fra Sunnmøre
og sØrover er sterke områder for nynorsk. Det samme gjelder
for de indre strØk av SØrlandet og Nord-TrØndelag.
1 figur 3 har vi vist et kart over prosentandelen skolebarn som
brukte nynorsk som hovedmål i skolen i 1964 (regnet ut i proserit
av alle skolebarn i kommunen). Den mØrkeste skravuren betyr
tilmermet 100% nynorsk. Den blanke skravuren betyr tilnrmet
100% bokmål, mens prikkskravuren dekker blandingskommunene. 1 dette kartet finner vi igjen akkurat det samme mØnsteret.
Vi ser at de indre strØk av SØrlandet og Vestlandet er rene nynorskområder. Videre får vi frem bybeltet langs SØrlandskysten,
som er rene bokmålskommuner. TrØndelagsregionen er imidlertid ikke rene nynorskområder; den overveiende stØrste delen av
kommunene er blandingskommuner. På Østlandet er det bare en
del kommuner i dalfØrene som har nynorsk, ellers er det rene
bokmålskommuner. Nord-Norge faller nesten helt ut her som
for kartet i figur 2. Bare spredte nynorskkommuner finner vi
innen denne regionen. Vi finner altså at Vestlandet og SØrlandet
(og til dels TrØndelag) er kjerneområdene for nynorsk, selv om
vi innen disse landsdelene finner interessante forskjeller m.h.t.
dekningsgrad. 1 hovedsak er det de urbaniserte strØk som faller
ut, både byer og tettbygde industrikommuner, men vi finner
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Figur 2. Kommuner som på dette tidspunkt hadde brukt nynorsk i utlysningsteksten for ledige 1rerstiIIinger i kommunen. (Angitt med mØrk
skravur.) (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen.)
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Figur 2 forts. Kommuner som på dette tidspunkt hadde brukt nynorsk i
utlysningsteksten for ledige kererstillinger i kommunen. (Angitt med
mørk skravur.) (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen.)
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% SKOLEBARN MED NYNORSK 1964
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen
100% nynorsk
Blandningskommu ner
100% bokmål

Figur 3.% skolebarn med nynorsk 1964.
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% SKOLEBARN MED NYNORSK
Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste, Bergen

Figur 3. % skolebarn med nynorsk.

også at fiskerikommuner på Vestlandet i mindre grad enn jordbrukskommunene i indre strØk er homogene nynorskkommuner.

Nynorsk, avholdssak og lekmannsbevegelse - motkulturene i
norsk politikk
1 norsk historie har folkebevegelsene 1 det forrige århundre spilt
en viktig rolle i utformingen av partimØnster og i interesseorganisasjonsutbygging. 1 forskning om massemobilisering har
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det vrt vanlig å betrakte språksak, avhoidssak og lekmannsbevegelse som uttrykk for det samme: en politisk protest overfor
det politiske sentrum - og en markering av en alternativ "livsstil" i forhold til embetsmannsstaten og bybefolkningen. Vi skal
ikke prØve å ta opp dette problemkomplekset her, men bare gi en
del enkle tabelloppsett som kan bidra til å gi et innblikk i hvordan disse fenomenene spiller sammen. Ved Sosiologisk Iristitutt
i Bergen har vi begynt et arbeid med å samle inn systematisk
informasjon om den organiserte utbygging av disse folkebevegelsene for å se hvilke regionale srtrekk vi kan utlede.
Det er til nå bare publisert et mindre antall analyser på bakgrunn av dette materialet, men om disse bare er av forelØpig natur, kan vi fastslå at det eksisterer visse interessante regionale mønstre med hensyn til sammenfall i fremveksten av de
tre bevegelsene. Disse underskelsene er gjort på kommunenivå
og sier selvsagt ikke noe om individuelle sammenhenger.
1 tabell 1 og 2 har vi presentert - med data fra en gallupundersØkelse - språkpreferanse mot engasjement i avholdssak
og religiØst engasjement. Vi finner som en hovedtendens i tabellen
at de som foretrekker nynorsk i stØrre grad enn bokmålsfolk er
sterkt engasjert i avhoidssak og religiØs virksomhet. Det må tilfØyes at vi her ikke postulerer at alle som bruker nynorsk, er
avholdsfolk eller er engasjert i religiØse bevegelser, bare at vi
rent statistisk kan finne en sammenheng. 1 fremtiden vil det vre

Tabell 1: Språkpreferanse mot avholdsengasjement.
SpråkSterkt
Lite
preferanse engasj. engasj.

Avholdsengasjement
Nåverende Nåvrende
lovgivning lovgivning
tilstrekk.
for streng

Nynorsk
Bokmål
SUM

N
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33,5
65,9

22,7
77,3

85,9

4,8
93,9

99,4
358

100,0
88

99,0
867

99,0
310

13,0

Tabell 2: Språkpreferanse mot religionsindeks
Språkpreferanse

Passiv

Religionsindeks
Lay rel.
aktivitet

Nynorsk
Bokmål
Sun
N

Hy aktiv.
ikke org.

Høy aktiv.
Organisert

8,4
90,5

12,9
86,8

30,9
67,8

28,5
71,5

98,9
675

99,8
410

98,0
363

100,0
165

viktig å undersØke disse forholdene i sammenheng med Økologiske data, for å se hvordan ulike strukturer (Økonomiske så vel
som kulturelle) fremmer eller hemmer slike sammenhenger. Bare
med bakgrunn i materialet som er presentert her, kan vi fastslå at
de statistiske sammenhenger vi finner for landet under ett, forsterkes om vi bare tar for oss respondentene for SØr- og Vestlandet.

Språk og partier

Innledningsvis diskuterte vi språket som konfliktlinje innen det
politiske systemet, og var interessert i hvorvidt språket falt sammen med eller avvek fra andre konfliktlinjer innen systemet. 1 det
norske survey-materialet finner vi - rent deltakelsemessig - at de
sterkt engasjerte i språkstriden deltar i stØrre grad enn de ikkeengasjerte ved vaig. Dette er for så vidt ikke et uventet funn
etter det vi vet om deltakelse i politiske og samfunnsmessige
spØrsmål innen ulike sosiale lag. Individer som er engasjert i én
sak, tenderer også mot engasjement innen andre spØrsmål.
1 tabell 3 har vi vist hvordan språkengasjement slår ut i forhold
til partistemmegivning. Innen de sosialistiske partiene er det en
meget liten andel sterkt engasjerte nynorskfolk. Det samme er
tilfelle for HØyre. Der vi finner konsentrasjon av aktive nynorskfolk er innenfor mellomkategoriene: partier med stor tilhengerskare i landdistriktene (Senterpartiet og delvis Kristelig Folke53

Tabell 3: Språkengasjement mot parti
Språkengasjement

Parti
NKP SF DNA V

Sterkt
nynorsk
Svak
nynorsk
Svak
riksmål
Sterkt
riksmål
SUM
N

KRF SP Fl

stemte
ikke

0.0

1.4

4,3

18,5

16,5

14,2

4,0

3,8

0,0

5,7

9,6

13,0

25,3

12,6

4.0

8,6

72,7

78,6

66,5

42,0

29,7

50,0

39,9

64,8

14,3

19,6

25,9

28,6

22,6

51,8

22,9

100,0 100,0
70
680

100,0
162

99,9
91

99,9 100,1
190
178

99,9
105

27,3
100,0
Il

parti) og partier som engasjerer kulturradikalerne i byene
(Venstre).
Ut fra denne tabellen kan vi tydelig se hvordan språkkonfliktene avviker fra en tradisjonell hØyre-venstre-dimensjon i
partipolitikken. Rent skjernatisk kan dette fremstilles som i
figur 4.
Dersom vi kontrollerer for region, ser vi at Vestlandet igien
står i en srstil1ing. Her forsterkes tendensen for hele landet, og
vi får en enda kraftigere polarisering mellom partiene. Dette faktum kan ha sammenheng med at de såkalte mellompartiene (spesielt Venstre og Kristelig Folkeparti) står svrt sterkt i denne regionen. 1 de andre landsdelene får vi et mye mer homogent billede; parti har ikke høy effekt på språkengasjement. Disse resultatene må imidlertid tas med visse forbehold. De relativt store
regionale skjevheter vi har i Norge m.h.t. pattistyrke, förer til at
vi for visse partier innen noen regioner får så få analyseenheter
at resultatene ikke er signifikante statistisk. Imidlertid kan
resultatene for landet under ett betraktes som signifikante.
Disse funn er verifisert i en rekke andra analyser, nåtidige og
historiske. o
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Språklig dimensjon

HøyreVenstredi men sj on

Figur 4: Skjematisk oppstilling av hvordan andelen av engasjerte nynorskfolk fordeler seg på en hØyre-venstre-dimensjon i partipolitikken.

Oppsummering

Dette bidrag har ikke hatt til mål å gi en dyptgående analyse av
den norske språkstriden. Ved enkle tabelleringer - med bruk av
kommunedata og surveydata - har jeg prØvd å gi et inntrykk av
en del av de mest åpenbare mulighetene en har til mer grundige
studier av den språklige konflikten i norsk politikk.
Geografisk kan vi generelt si at Vestlandet står i en serstilling
blant landsdelene, med en høy andel av befolkningen som foretrekker å bruke nynorsk. Historisk kan vi si at denne regionen
var den mest innovative m.h.t. å ta i bruk det nynorske språket
på ulike områder i lokalsamfunnet (skole, forvaltning). Kjerneområder er innlandet mer enn kystområdene, selv om skillet
innland—kyst ikke er så skarpt når det gjelder Vestlandet.
1 materialet fra surveyundersØkelsen som er presentert, ser vi
også hvordan Sør-Vestlandet forsterker de fleste av de tenden55

ser vi finner for landet under ett. 1 diskusjonen omkring de tre
store kulturelle folkebevegelsene i norsk historie: avholdsbevegelse, lekmannsbevegelse og mållag fant vi at vi rent statistisk
kan finne en sammenheng mellom engasjement i de tre saksområdene. Vi kan seivsagt ikke si at disse sarnmenhengene er
entydige for alle sosiale grupper, geografiske regioner etc., men
tabellene tjener som et utgangspunkt for mer grundige studier
omkring dette sakskomplekset.
1 avsnittet om språksak og partipolitikk fant vi at den språklige konfliktlinje går på tvers av det alminnelige partiskillet
(borgerlige mot sosialistiske partier). Vi finner at det er i mellompartiene en finner de fleste nynorskvelgere prosentvis. Med
basis i et fyldigere materiale ville det vrt mulig å se på hvilken
effekt språket har for vaig av parti.
1 det samfunnsvitenskapelige miljØ i Norge er nettopp alle
disse faktorer berØrt på mange forskjellige plan og med ulike
siktepunkt:
- 1 Bergen foregår det et stort arbeid med sikte på å samle inn en
rekke kommunale indikatorer over tid. Dette arbeidet er satt i gang
av professor STEIN ROKKAN, og fres videre av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) i Bergen.
- Innen rammen av Maktutredningen blir det gjort en rekke analyser
av blant annet organisasjonenes aktivitet, der den språklige dimension kommer inn som et meget sentralt område for analyser.
- 1 Oslo er det innen rammen av professor HENRY VALENS valgforskning blitt samlet inn en stor informasionsmengde med surveydata
for en rekke forskiellige valg.

Således viI den stØrste oppgaven for en inngående analyse av
språklige konflikter i det norske samfunnet bestå i å kombinere
alle disse ulike databaser.
Disse ulike typer av data impliserer også et stØrre tverrfaglig
engasjement for å kunne analysere data etter historiske, samfunnsvitenskapelige og også rent språklige kriterier.
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Noter
1 norsk sammenheng er Stein Rokkans arbeider meget sentrale. Se
f.eks. Stein Rokkan: "Nation-Building, Cleavage Formation and the
Structuring of Mass Politics" i Stein Rokkan: Cilizens, Elections,
Parties, Universitetsforlaget, Oslo 1970. Se også Stein Rokkan: 'The
Mobilization of the Periphery" i Stein Rokkan op.cit.
1 Norge er analysene tf! Henry Valen og Stein Rokkan meget sentrale. Se f.eks. Henry Valen og Daniel Katz: Political Parties in Norca, Univ.forlaget, Oslo 1964, og Stein Rokkan og Henry Valen:
'Regional Contrasts in Norwegian Politics" i Erik Allardt og Stein
Rokkan eds. Mass Politics.
1 Norge er det skrevet en meget interessant bok om politiske ressurser som basis for politisk/organisatorisk deltakelse: Willy Martinussen: Fjernde,nokratici, Gyldendal, Oslo.
Se f.eks. Robert A. Dahl ed.: Political Oppositions in Western Democracies
Frank H. Aarebrot og Derek W. Urwin har gitt en meget god behandling av disse begrepene og Satt det inn i en bredere teoretisk sammenheng i paperet The Politics of Cultural Dissent: Religion, Language and Action in Noru'ay". Inst. of Sociology, Univ. of Bergen
1975.

En kan i denne forhindelse ta India som et eksempel på slike opprivende konflikter, da hindi ble innfØrt som offisielt språk. Charles
W. Anderson m.fl. tar i boken Issues of Political Development"
opp srlig den tredje verdens problemer, og gir inngang til en stØrre
mengde litteratur om disse problemene.
Se Gabriel Øidne: ' Litt om motsetninga mellom Austlandet og Vestlandet" i Syn og Segn nr. 3 - 1957.
Se f.eks. Kjell Haugland: Målpolitiske dokument, Det Norske Samlaget 1971.
En meget sentral artikkel om organisasjonenes betydning som bileggende faktor i norsk politikk er Stein Rokkan: ' Numerical Democracy and Corporate Pluralism'' i Robert A. Dahl ed.: Political
Oppositions in Western Democracies, op.cit.
lO. Se f.eks. Henry Valen og Daniel Katz: Political Parties in Norwav,
Oslo 1964.
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Svenska språkets framtid i Finland
Bengt Lornan

Bakgrund

De föreställningar vi gör oss om vårt språks framtid är uttryck
för vår personliga helhetssyn på denna framtid. För närvarande
finns det gott om framtidsperspektiv att välja mellan. Som enskild medborgare blir man lätt förvirrad över det rika utbudet på
program, prognoser och profetior. Språkhistorien ger oss dock
några lärdomar även inför framtiden:
Språk förändras. Men inte så fort och så genomgripande som
man lätt kan tro genom att läsa språkhistoria. Där registreras
ju förändringarna ingående, medan likheterna, det bestående
är mera ovidkommande.
Språk består - som en outtömlig arsenal eller potential som
ständigt på nytt kan användas på olika sätt och för olika
syften.
Språk försvinner. Men inte på grund av egen upplösning eller
ofullkomlighet, utan som en följd av politiska eller sociala
rörelser.
Av det första följer att man inte kan vänta sig några genomgripande - eller ens märkbara - förändringar i det svenska språkets
grammatiska struktur under överskådlig tid.
Av det andra följer att man knappast heller kan dra några slutsatser om hur detta språks resurser och möjligheter kommer att
utnyttjas. Vi genomgår för närvarande en period av nyenkel, talspråksbaserad prosa. Men den utarbetade stilen övervintrar och
kan snart återuppväckas som ett allmänt stilideal. Alla resurser
finns fortfarande lagrade i språket.
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Av det tredje följer att endast drastiska politiska förändringar
kan utplåna svenskan som nationalspråk i denna del av världen.
Att utplåna det som minoritetsspråk skulle antagligen ta avsevärt
längre tid, att döma av historiska erfarenheter.
Ungefär samma prognoser måste väl också gälla för de andra
nordiska språken. Däremot kan redan på kort sikt den hävdvunna bilden av Norden som en i vaije fall partiellt språklig enhet
komma att förändras. Jag syftar här på svenskans ställning i
Finland.
Om Finland betraktas som ett nordiskt land, så beror det
självfallet inte enbart på språkliga förhållanden, utan detta har
också en lång historisk hävd. Men i det allmänna medvetandet
torde ändå uppfattningen om Finland som ett officiellt tvåspråkigt land bidra, starkt känslomässigt, till uppfattningen om Finland som del av en nordisk gemenskap.
Det kulturella och politiska klimatet i Norden kan lätt förändras om och när Finland inte längre deltar i samtalen på nordisk
grund. De övriga nordiska länderna kan då lätt få samma relationer till Finland som till andra länder runt Östersjön, t.ex.
Polen - vänskapliga men för övrigt opersonliga och utan möjligheter till fördjupade kontakter, till verklig kulturell gemenskap.
Tystnaden kommer kanske att bli mest besvärande för Sverige,
som vant sig vid ett slags språkgemenskap med Finland, men
som nu själv kan få känna en kulturell och språklig isolering
mot öster, i vår folkfattiga del av världen.
För närvarande talas i Finland svenska som modersmål av ca
300000 människor, dvs, av ca 6% av landets totala befolkning.
Man räknar dessutom med att ungefär lika många finskspråkiga
finländare behärskar svenskan som ett främmande språk. Den
mest aktuella frågan gäller väl här den svenska befolkningsgruppens närmaste öden. Minskar den ytterligare till antalet?
i vilken takt? Men väsentligt är också frågan om de finskspråkiga finländarnas kunskaper i och intresse för svenska språket.
Hur länge kan man påräkna detta intresse för svenska språket
bland de finskspråkiga i landet? Finlanssvenskarna bör och kan
naturligtvis inte ha monopol på att förmedla de nordiska kontakterna.
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Påverkande faktorer
Det som kan rubba eller försämra det nuvarande tillståndet är
framför allt vissa socioekonomiska och politiska faktorer. Men
det är viktigt att situationen även analyseras ur mer begränsade lingvistiska synvinklar. Utvecklingen i Finland har ett särskilt internationellt intresse som exempel på att en generös
språklagstiftning ändå inte räcker för att trygga ett minoritetsspråks bestånd.
Särskilt bör man i detta sammanhang beakta vissa mer irrationella och svårgripbara faktorer, som tillsammans utgör ett slags
folklingvistisk syn på svenska språket i Finland och som kan inverka på den följande utvecklingen. Här kan särskilt följande
drag nämnas:
En inställning bland finskspråkiga att tvåspråkigheten inte
lönar sig - att det är mera utgifter än fördelar förenade med
ambitionen att vidmakthålla den officiella, grundlagsenliga
tvåspråkigheten.
En inställning bland finskspråkiga att man bör göra engelskan
till det dominerande språket inom skolundervisningen.
En inställning bland både svensk- och finskspråkiga att tvåspråkigheten bland småbarn är något riskabelt - att det kan
leda till ofullkomlig behärskning av båda språken, s.k. halvspråkighet.
En inställning bland både svensk- och finskspråkiga att den
svenska samhällsgruppens institutioner, t. ex. undervisningsväsen och föreningsliv, bör utformas i så nära anslutning som
möjligt till finskspråkiga mönster.
En inställning bland svenskspråkiga att modersmålet för finlandssvenskar bör vara det högspråk som utformats i nära anslutning till rikssvenska mönster.
En motsvarande inställning bland finskspråkiga att finlands60

svenskan, och även det finlandssvenska högspråket, är mindre
gångbart som kommunikationsmedel vid kontakter med rikssvenskar, och att man därför i stället bör eftersträva ett rikssvenskt uttal i undervisningen i svenska för finskspråkiga.
Viktiga uppgifter för fortsatt språksociologisk forskning i Finland vore att undersöka
21) hur vanliga och utbredda dessa föreställningar egentligen
ar,
vilken roll de spelar vid fattandet av beslut som rör svenska
språkets ställning i Finland samt
- framför allt - vilken den sakliga grunden är för dessa olika
föreställningar.
Punkterna skall här ytterligare något kommenteras, framför
allt med avseende på de forskningsinsatser som de borde leda till.
Vad kostar tvåspråkigheten Finland och vad förtjänar Finland
på tvåspråkigheten? Detta är den punkt som är svårast att
kommentera. Vare nog sagt att man för närvarande inte är
främmande för tanken att anlägga nationalekonomiska synpunkter på språkvärd och spräkplanering. Den intresserade
kan ta del av en liten uppsats av den svenske ekonomen
Thomas Thorburn, 'Cost-Benefit Analysis in Language Planning" (1971) (tryckt ii. A. Fishman (ed.). Advances in the
Sociology of Language, Il. 1972, s. l l-5l9). Kanske blir det
nödvändigt att försöka tillämpa nationalekonomiska metoder
för att förse debatten om tvåspräkighetens lönsamhet med ett
sakligt underbyggt material. Men naturligtvis innebär detta
inte att en kostnadsundersökning får bli ett argument för tvåspråkighetens avskaffande. Tvåspråkigheten är över huvud
taget inte ett sådant värde som kan mätas i pengar.
2. För närvarande läser ca 987 av eleverna vid finska grundskolor engelska som första främmande språk (från och med tredje
årskursen), medan endast 1,89 väljer svenska. På högstadiet
sker sedan en omsvängning av dessa siffror, på så sätt att där
väljer 98,2 svenska som andra främmande språk mot 1,87c
engelska. Beslutet att göra engelskan till det dominerande
3 - De nordiska språkens framtid

61

skolspråket kan vara baserat på viktiga skol- och utbildningspolitiska överväganden: en känsla av att det är viktigare att
lära sig ett språk ordentligt än att ha ytliga och begränsade
kunskaper i flera, och dessutom en strävan att vidga rekryteringen till fortsatt utbildning genom att ge alla möjlighet att
t.ex. tillgodogöra sig engelskspråkig facklitteratur. Hur detta
fungerar i realiteten är det svårt att bedöma. Kanske kan man
hävda att ett språkligt isolerat land som Finland är i större
behov av differentierade språkkunskaper, med möjlighet att
knyta direkta kontakter med olika politiska, ekonomiska och
kulturella världar. Vad man här behöver är fortsatt forskning
som söker utreda dels det faktiska behovet av språkkunskaper
på olika områden, dels hur dessa faktiska behov i realiteten
tillgodoses för närvarande - uttryckt t.ex. i tillgången och
efterfrågan på kompetenta översättare och tolkar.
Svenskans resp. engelskans fortsatta ställning i Finland kan
för övrigt komma att starkt påverkas av ett principiellt viktigt
beslut som i mars 1976 fattades vid Nordiska rådets session i
Köpenhamn: på finskt initiativ beslöt rådet att även finska
skall kunna användas vid rådets debatter, och att simultantolkning skall ske mellan i första hand svenska och finska.
3. Inget vettigt syfte kan uppnås genom att finlandssvenskarna
isoleras som en enspråkig grupp. För att kunna delta i landets
styrelse och för att kunna tillgodose sina egna intressen, inklusive att kunna hävda sig på arbetsmarknaden, behöver de
kunskaper också i landets huvudspråk. Ett beklagligt alternativ är annars att enspråkiga finlandssvenskar i tider av ekonomisk nedgång finner sig föranlåtna att emigrera - därigenom
avtappande den finländska svenskheten. Men hur skall man
lättast och effektivast uppnå denna naturliga tvåspråkighet?
Det är här inte bara fråga om undervisningsmedel och undervisningsmetoder (även om mycket kan diskuteras även på
detta område). Frågan är snarast vilka möjligheter man har att
utnyttja det förhållandet att finnar och svenskar, finska barn
och svenska, har naturliga tillfällen till sociala och språkliga
kontakter. Många finlandssvenska föräldrar ställer sig denna
fråga: skall jag låta mitt barn gå i finskspråkig skola eller i
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finskspråkigt barndaghem? vilka blir följderna av att barnet
tidigt kommer i kontakt med ett annat språk än sitt modersmål? kan detta leda till att språkutvecklingen hämmas på båda
språken? kan det bli halvspråkigt? Svaret måste bli att vi vet
inte. Men medan vi dröjer med svaret sprider sig i Finland en
rädsla för halvspråkighet. En typisk rubrik i den ledande finlandssvenska dagstidningen lyder: "Tvåspråkig barndagvård kan leda till halvspråkighet". Det finns numera en utbredd rädsla bland svenskspråkiga föräldrar för att låta barnen
tidigt lära sig finska - och vice versa. De kan ju bli halvspråkiga!
Vi borde dock kunna besvara denna angelägna fråga om hur
vi skall åstadkomma en optimal tvåspråkig utveckling för finländska barn. Men vi saknar seriös forskning på detta område,
och den internationella litteraturen, som beskriver en mångfald olika förhållanden och förutsättningar, ger inte heller något entydigt svar. Men om det är så att barn lättast lär sig
främmande språk före puberteten, och om denna spontana
språkinlärning kan ske utan att allvarligt skada barnets allmänna språkfärdighet, då bör man i betydligt större utsträckning underlätta barns tvåspråkiga kontakter och söka ge dem
en naturlig, konfliktlös inställning till tvåspråkigheten.
En utbredd tvåspråkighet garanterar inte utan vidare de båda
språkens fortbestånd. Om den individuella tvåspråkigheten i
ett samhälle är effektiv på det sättet att den tvåspråkige anser
sig kunna använda båda språken lika bra i praktiskt taget vilken situation som helst och om båda språken är lexikaliskt sett
ungefår lika utvecklade (så att man t.ex. genomgående kan
finna direkta motsvarigheter på ordplanet - både kognitivt och
emotionellt), då har det ena språket inte längre någon egen
funktion inom samhället. Det tycks vara så att tvåspråkigheten
bevaras bäst i sådana samhällen där det råder ett 'diglossia"-förhållande, dvs, där de båda språken har olika användningsområden, olika funktioner. Ofta råder det här en
sådan motsättning att det ena språket är det mer officiella
eller formella kommunikationsmedlet, det andra det mer privata eller informella. Ett sådant förhållande råder i t.ex. Peru
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och Paraguay (mellan indianspråk och spanska) man kan
kanske också erinra om språksituationen i svenska Tornedalen, där finskan lever kvar som ett hemmets och det privata
umgängets språk vid sidan av svenskan, som framför allt får
sin prägel som undervisningens och förvaltningens språk.
Svenskan kan lättare bevara sin etniska särprägel i Finland,
om man inte ser det som en fördel eller en nödvändighet att i
allt ansluta till finskspråkiga samhällsmönster och institutioner. Det finlandssvenska språket bör i stället så långt som
möjligt uttrycka en kulturell särart, egna traditioner, ha författare som speglar svenska mönster på ett autentiskt och
svåröversättligt sätt. Särskilt viktigt är det att undervisningen
betonar det unika i finlandssvenskarnas situation. Här måste
man i så fall visa vaksamhet gentemot både finska och rikssvenska inflytanden.
Uppgifter för forskningen blir att påvisa möjligheter och
tendenser till ett tillstånd av diglossia - och att föreslå och
motivera åtgärder för att stödja dessa tendenser. Ett viktigt
önskemål gäller t.ex. utarbetandet av nya läseböcker för
grundskolan, särskilt lågstadiet, där barnen kan läsa om sin
egen finlandssvenska miljö, vare sig denna ligger på den rent
svenskspråkiga österbottniska landsbygden eller i den finskdominerande huvudstaden. Varje finlandssvensk måste känna
att det djupast finns någonting för vilket svenska språket är det
rätta uttrycksmedlet.

5. Språksituationen bland finlandssvenskarna kompliceras av att
här råder en utpräglad motsättning mellan högspråk och dialekt, och dessutom en rik uppsättning av olika regionala eller
dialektala varianter. Det verkliga förhållandet torde vara, att
för ungefär hälften av Finlands svenska befolkning är hembygdens dialekt fortfarande det verkliga modersmålet, och att
många fortsätter att tala dialekt hela sitt liv. Särskilt i de äldre
åldersklasserna finns det fortfarande många människor som
har dialekten som sitt enda talspråk. Skolan och undervisningen har å andra sidan sett som en av sina huvuduppgifter
att lära barnen ett korrekt högspråk, som är fritt från 'dialektala och personliga egenheter". Till bilden hör också att detta
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finlandssvenska högspråk utformats med en sträng normerande
konsekvens som brännmärkt speciella finlandismer, vare sig
dessa kalkerats efter finskan eller ingått i den finlandssvenska
befolkningens egen språkkultur.
Vid sidan av den normativa eller preskriptiva språkvården
har man i Finland ända sedan Axel Olof Freudenthals dagar
bedrivit en synnerligen intensiv och resultatrik forskning
kring de finlandssvenska dialekterna. Forskningen har framför
allt lett till imponerande ordsamlingar samt till beskrivningar
av enskilda språkdrags utveckling och utbredning. Det verkar
dock inte som om detta fackliga specialistintresse för folkmålen lyckats genomsyra undervisningen eller över huvud
taget påverka allmänhetens syn på dialekterna och deras förhållande till högspråket. Det är omöjligt att här utreda de
språk- och socialpsykologiska följderna av detta förhållande.
Viktigt är emellertid att erinra om att befolkningens modersmål, de dialektala och regionala varianterna, utgör en viktig
del av den finlandssvenska identiteten. Framför allt bör man i
undervisningen besinna och betona att svenskans fortbestånd
i Finland inte kan garanteras enbart genom lagstiftning eller
andra administrativa stödåtgärder. Svenskans fortbestånd
vilar i stället först och främst på den språktradition som
inom hemmen överförs från generation till generation. Endast
genom att acceptera dessa varianter som en legitim del av
elevernas språk och kultur kan skolan själv fungera som den
rätta förmedlaren mellan 'modersmålet" och högspråksnormen.
Ett mål för undervisningen är naturligtvis att lära barn att
använda högspråket i första hand i de situationer och för de
syften där det inte kan ersättas av dialekter, t.ex. som skriftspråk. Men detta måste ske med en viss varlighet. Det är
väsentligt att eleverna inte uppfattar sitt eget språk, sitt hems
språk, som en belastning, något som väcker kritik och löje.
Dessutom är det av vikt att läs- och skrivpedagogiken beaktar de speciella svårigheter som olika barn har vid övergången från sitt eget modersmåls ljudsystem till högspråkets
uttal och stavning. Allt detta kräver en fortsatt undersökning
av de finlandssvenska dialekterna, som levande språksystem
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att ta hänsyn till vid utformandet av principer för modersmålets pedagogik.
En speciellt viktig uppgift för forskningen blir också att
undersöka på vad sätt och i vilken utsträckning ett modernt
industriland kan tolerera en språklig pluralism. Tendensen har
länge gått mot ett förallmänligande av normspråket. Denna utveckling har delvis varit en följd av samhällets tekniska och
sociala omvälvningar, men den har också påskyndats av en
språkvård som arbetat med olika argument för normalisering
och som haft undervisningssystemet som sitt viktigaste instrument för påverkan. Man kan nog hävda att dessa försök till
rigorös normering inte varit enbart till fördel för svenska språkets ställning i Finland. Frågan är emellertid hur långt man
kan gå ifråga om språklig pluralism inom ett modernt tekniskt
välutvecklat, industrialiserat och högkommunicerande samhälle. Var skall gränsen gå för individens rätt att själv välja
identitet, att tala sitt verkliga modersmål eller att själv välja i
vad mån och i vilken takt han vill inlemmas i ett slags nationell
högspråkskultur? Och var skall gränsen gå för samhällets (skolans, administrationens, näringslivets) krav på de enskilda
medborgarnas anpassning och effektivitet i språkligt avseende? (Inom parentes: hur iakttar samhällsorganen själva de
krav på språklig precision och tydlighet som de ställer på den
enskilde medborgaren?)
Om man söker svar på sådana frågor kan man med fördel
vända sig till Norge, som ju är ett extremt pluralistiskt samhälle med sina olika, även officiellt accepterade och stödda,
varianter av talad och skriven "norska". Men inte bara erfarenheter från andra länders undervisningssystem motiverar
att man omprövar inställningen till det finlandssvenska språket i den finlandssvenska skolan. Man måste också beakta
synpunkter som med ökad skärpa förs fram inom olika grenar
av den vetenskapligt arbetande språkforskningen, och inte
minst inom språksociologin där just variationen framhålls som
en konstant egenskap inom ett samhälles språkbruk,
6. Bland finskspråkiga råder det en viss osäkerhet om vilken
variant av svenskt talspråk man bör lära sig i skolan - det
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finlandssvenska eller det rikssvenska högspråket. Frågan är
inte oväsentlig, även om resultatet i stort sett blir detsamma
vare sig man har den finlandssvenska eller den rikssvenska
varianten som mål - alltså en språkform som är starkt präglad
av det finska substratet. Frågan har ett djupare intresse därför
att den synes avspegla de finskspråkigas syn på finlandssvenskan - sådan som denna syn även utformas och förmedlas
av finlandssvenskarna själva. Genom sin rigorösa språkvård,
sin känslighet mot finlandismer, sitt ängsliga sneglande på det
rikssvenska högspråket och genom den inbördes rätt häftiga
kritiken av olika finlandssvenska folkgruppers språkliga särdrag bidrar finlandssvenskarna sannolikt själva till misstänkliggörandet av finlandssvenskan, till åsikten att finlandssvenskan
inte fungerar ändamålsenligt i ett större nordiskt sammanhang, eller ens inom det svenska språkområdet. För att klarlägga det rätta sammanhanget krävs det här olika slag av
språkförståelsetest för att mäta den internordiska språkförståelsen, med speciell hänsyn till den finlandssvenska högspråksvarianten. Klart är emellertid att finnarna avsevärt ökar
sina svårigheter att lära sig svenska, om man även har ambitionen att tillägna sig den rikssvenska uttaisvarianten. Detta
kan även få icke önskade inlärningspsykologiska konsekvenser.

Perspektiv

Denna rapport om svenskans ställning i Finland har utgått från
vissa pessimistiska prognoser, som kan få funktionen av självuppfyllande profetior, särskilt om vissa attityder får påverka
utvecklingen utan att själva utsättas för kritisk belysning och
prövning. Men det finns också vissa hoppfulla tendenser.
En riksomfattande undersökning som 1972 redovisades av den
sociologiska institutionen vid Åbos finskspråkiga universitet.
Turun Yliopisto, visade att svenska språket är det språk som näst
efter finskan behövs mest inom industri, handel och servicenäringar. Uppgifterna baserades dels på en statistisk del, som
redogjorde för behovet av svenska språket i statistisk belysning,
dels på en empirisk del som byggde på frågeformulär som utgått
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till drygt 1 000 finländska företag. Endast l0Y av de svarande
meddelade att de inte behövde svenska i sin verksamhet. Å andra
sidan ansåg nära en fjärdedel av de tillfrågade företagen att de anställdas kunskaper i svenska inte fullt svarade mot behoven.
Ett annat positivt tecken är intresset för svenskstudier vid de
finskspråkiga universitetens svenska institutioner. Anmälningarna överstiger vida institutionernas undervisningspotential, varför
årligen särskilda intagningsprov måste anordnas. Detta tyder
på att de svenska institutionerna i Finland snarast bör få ökade
resurser för att kunna tillgodose det faktiska behovet.
Möjligen skulle intresset för svenskan kunna öka ytterligare
om man i Finland kunde märka ett någorlunda motsvarande intresse i Sverige för finska språket och kulturen - och även i de
övriga nordiska länderna. Vad man dessutom kan hoppas på är
ökat stöd och intresse från de övriga nordiska ländernas sida, vad
gäller studiet av nordiska språk i Finland. Man behöver inte
längre frukta för att bli indragen i någon språkstrid! Svenskan är
som vargen, sa en finne häromdagen. Nu behöver den fridlysas.
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Statistik och prognoser om svenska
språkets framtid i Finland
4 ulis Gröndahl

Svenska språkets ställning såsom rikets andra nationalspråk är
i dagens Finland självklar och säkerställd. Språklagstiftningen
garanterar rätt långtgående jämställdhet för de båda huvudspråkgrupperna i landet. Däremot är frågan om svenska språkets framtid i Finland livligt debatterad och den upplevs av många som
mycket ömtålig. Frågan dyker upp i diskussioner om skolreformen, om kommunsammanslagningar, om närings- och arbetskraftspolitiken och icke minst om emigrationen. Å ena sidan talar
man om isfiaksteorin (den svenskspråkiga befolkningen liknas
vid ett isfiak som med havsströmmar flyter mot varmare regioner) och å andra sidan har man en svensk-nationalistisk väckelse
som går under namnet "hurrarism". Ett öknamn (med skällsordskaraktär) för finlanssvenskar i finskan är "hurri", varav de
svenska motsvarigheterna "hurrare, hurrarism". Rörelsen riktar
sin udd mot "den kulturella eliten i Helsingfors" som på olika
sätt anses förtjäna namnet ''quislingar'', och den arbetar främst
med kulturella medel för att väcka svenskarna i Finland till medvetade om sin nationella identitet och sin rätt att såsom svenskar
leva ett fullvärdigt liv i sitt hemland. (Granholm. 1974.)
Svenska språket har emellertid en funktion i det finländska
samhället delvis oberoende av den svenskspråkiga befolkningen.
Flera undersökningar har påvisat att svenskan är det språk som
jämte finskan behövs mest i arbetslivet i Finland, även utanför
Svensk-Finland. Därför är det skäl att även granska utvecklingen
av kunskaperna i svenska hos den finskspråkiga befolkningen.

Den finlandssvenska befolkningens framtid

Enligt de tillgängliga uppgifterna växte den svenska befolkningen
i Finland i absoluta tal ända fram till 1940-1950, varefter den
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Antal i tusen:

360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
1880 —90 1900 —10 —20 —30 —40 —50 —60 —30 —80 —90
Diagram 1. Finlandssvenskarnas anta! 1880-1970 jämte två tänkbara
prognoser fram till 1990.

minskat med tilltagande fart. Den relativa andelen av landets hela
befolkning har emellertid minskat ända sedan böijan av 1600talet, då svenskarna utgjorde icke mindre än 17,5% av befolkningen. Ännu i mitten av 1800-talet var svenskarnas andel 14,2%
och år 1880 14,3%. Sedan dess har andelen sjunkit ca 0,85 procentenheter per decennium (Fougstedt. 1951, Forsberg, 1975).
Diagrammet ovan ger en ett intryck av att befolkningsutvecklingen under de senaste 90 åren kan indelas i tre huvudperioder:
Befolkningstillväxt fram till 1900, en stahiliseringsperiod från
1900 till 1950 och folkminskning från 1950. Denna utveckling
bör analyseras och tolkas mot bakgrunden av följande faktorer:
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Tablå 1. Finlandssvensk befolkning 1880-1970
År

Antal i tusen

Andel av hela
folkmängden

1880
1890
900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970

294,9
322,6
349,7
339.0
341,0
342,9
354,0
348,3
330,5
303.4

14.3%
13,6%
12.9%
11,6%
11,0%
10,1%
9.6%
8.6%
7,4%
6,6%

(Källa: Forsberg, 1975)

Den finlandssvenska befolkningens geografiska fördelning
längs den södra, sydvästra och västra kusten har inneburit en
lång språkgräns mot riksmajoriteten.
Inom det svenska bosättningsområdet har det uppstått flera
större städer och industriella centra med stark tillväxt, och
därmed stark finsk inflyttning.
Dels beroende på det geografiska läget, dels på grund av
språket har emigrationen särskilt till Sverige tidvis varit stark.
(Jfr Fougstedt, 1963.)
Eftersom dessa faktorer troligen kommer att inverka även på den
kommande befolkningsutvecklingen är det skäl att granska dem
något närmare.
Så länge befolkningen till största delen var stationär fanns det
en mer eller mindre skarp språkgräns mellan finsk- och svenskspråkiga orter. Den med industrialiseringen tilltagande geografiska rörligheten medförde emellertid, dels att städer och andra
industriorter fick en växande finskspråkig befolkning, dels att de
språkliga gränstrakterna på sina håll blev mer och mer tvåspråkiga. Detta gäller emellertid inte på samma sätt i alla delar av
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landet. Man har t.ex. i Österbotten kunnat konstatera vissa
naturliga hinder för befolkningens rörlighet, såsom sumpmarker
och torvmossar som ligger mellan enspråkiga svenska och finska
kommuner. Man torde kunna påstå, att alla enspråkigt svenska
kommuner i Finland av idag ligger antingen omringade av andra
svenska kommuner eller bakom dylika naturgeografiska barriärer. Landskapet Åland och den svenska skärgården utgör de
bästa exemplen härpå.
Man kunde då dra den slutsatsen, att dessa geografiskt "skyddade" områden även vore de starkaste svenska orterna. Följande ålderspyramider avslöjar emellertid ett nytt drag hos befolkningen på dessa orter.
% män

% kvinnor

7 8 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Det streckade området= andelen finskspråkiga i kohorten.
Källa: FOS VI c: 103 dclii
FOS VI c:iO3 del VIII
FOS VI c:104 dell
FOS VI c:104 del XVH A
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Den utvecklingstendens, som sedan 1950 gjort sig gällande kommer tydligt till synes i exempelkommunernas aldersstruktur:
landsbygden och speciellt skärgården avfolkas, de fruktsamma
årskullarna mer än andra flyttar in till städer eller ocksa till
Sverige. Ålderspyramiden börjar sta pa huvudet, vilket inte
badar gott för framtiden. Sa här illa är det lyckligtvis inte ännu
pa alla stallen, tvärtom, det finns arbetsmarknadsmässigt självförsörjande kommuner med rätt stabil hefolkningssiruktur, men
den förharskande tendensen gar mot tilltagande centralisering.
En betydelsefull följd av den pagaende utvecklingen är, att
kontakterna över sprakgränsen ökar oberoende av individernas
egen vilja. Arbetsplatserna blir sprakligt blandade, de lokala
kulturella institutionerna blir tvåspråkiga, service bör levereras
pa bägge spraken osv. Behovet av kunskaper i det andra inhemska spraket ökar och far i arbetslivet direkt ekonomisk betydelse. Riksmajoritetens sprakliga dominans kommer fram däri,
att de finsksprakiga även i de fall da de utgör en lokal minoritet,
i mindre utsträckning än de svensksprakiga lär sig det andra spraket (Sandlund, 1970). De ökade sprakkunskaperna är naturligtvis
en tillgang bade för individerna och för samhället, men i synnerhet aldre människor upplever förändringarna i den sprakliga
miljön som ett hot och motsätter sig därför tvunget att lära sig
finska.
Kontakterna över sprakgränsen far demografisk betydelse
därigenom att de leder till byten av spraklig identitet. Även om
byten antagligen sker i bada riktningarna blir nettoresultatet alltid negativt för den sprakliga minoriteten. Sprakbytena är mest
frekventa i aldrarna 10-19 år (de Vries, 1974). Pa 1950-talet var
nettoresultatet för dessa alderskategorier att ca Il
av männen
och 137 av kvinnorna övergick till den finska sprakgruppen
(egentligen: så mycket mera gick över till finska än frun finska till
svenska), de Vries framhaller sasom de viktigaste orsakerna till
sprakbytet den högre utbildningen och giftermal.
Med tanke pa den finlandssvenska befolkningens framtid
utgör sprakbytena - eller förfinskning - den faktor som mest
stabilt paverkar folkmängden. Förfinskningen sker lättast i miljöer med stark finsk dominans, och 45' av finlandssvenskarna
bor för närvarande i finskdominerade miljöer. En slutpunkt för
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denna utveckling anses vara den svenskspråkiga arbetarklassens
situation i Helsingfors: en svensk arbetare har praktiskt taget
ingen användning för sitt modersmål i något sammanhang. En
liknande utveckling kan konstateras i en starkt förfinskad stad
som Gamlekarleby i Mellersta Österbotten, där den tvåspråkiga
svenska befolkningen i hög grad koncentrerats på funktionärsyrken och där den svenska arbetarbefolknirigen är synnerligen
liten. Ett område där kontakterna över språkgränsen tydligt
kommer fram är antalet tvåspråkiga äktenskap. Ännu år 1951
gifte sig 75.41/r av de svenska männen och 79.3% av de svenskspråkiga kvinnorna inom sin egen språkgrupp. Utvecklingen har
varit ganska stabil:
Tablå 2. Endogama svenska äktenskap
År

Svenska män

Svenska hustrur

1951

75,4%
70,37(
69,0%
66,8%
67,3%

79,3%
72,6%
70,8%
68,4%
66,3%

1955

1960
1965
1970

(de Vries, 1976)

År 1970 levde 11,1% av finlandssvenskarna i tvåspråkiga äktenskap, och endast 39,2% av barnen i dessa äktenskap angavs som
svenska. Den framtida tendensen är klar. (Hbl 20. 10. 1974)
Även om förfinskningen på sikt mest stabilt inverkar på den
svenskspråkiga befolkningens mängd, finns det emellertid en
faktor vars inverkan tidvis är mångdubbelt starkare än forfinskningens, nämligen emigrationen. Enligt uppskattning finns ca en
femtedel av dagens finlandssvenskar bosatta i Sverige, och deras
antal, 60000, utgör uppskattningsvis 28% av alla finhindare i
Sverige. Bara under 1960-talet beräknas 6,3% av finlandssvenskarna ha flyttat till Sverige. Emigrationens inverkan på befolkningstalen är emellertid svår att förutsäga, då flyttningarna
sker i vågor: ibland har återflyttningen varit större än utflyttningen, men ofta har man fått registrera vågor som tomt halva
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byar på vissa orter. För närvarande finns det tydliga tecken på
tilltagande emigration, vilken åtminstone i Österbotten, som
mest påverkats av Sverige-emigrationen, tycks vara oberoende
av flyttarnas anställningsförhållanden. Man flyttar m.a.o. inte
enbart för att fly undan arbetslöshet.
Prognoserna för den svenska befolkningen i Finland har alltid
visat sig vara i någon mån överoptimistiska, vilket ju är förståeligt då man beaktar prognosernas förmåga att i viss mån
förverkliga sig själva. År 1950 spåddes finlandssvenskarnas
antal 1970 vara 317000 och år 1960 308000 medan det i verkligheten var 303 000. Karl-Erik Forsberg (Forsberg, 1975) har på
basen av folkräkningsresultaten utarbetat prognoser för hela den
finlandssvenska befolkningen fram till 1990. Två prognoser, som
grundar sig på en s.k. demografisk metod, presenteras här.
Alternativ 1 (optimistiskt) förutsätter samma fruktsamhet,
samma dödlighet och samma förfinsking som under 1960-talet
men ingen emigration.
Alternativ 2 (pessimistiskt) förutsätter samma förfinskning,
samma dödlighet och samma emigration som under det senaste
decenniet men 1 % lägre fruktsamhet hos Kvinnorna i åldern 2034 år. Resultaten är följande:

1980
1990

Alternativ 1

Alternativ 2

283000
278000

266000
226000

Av allt att döma är det senare alternativet det mera realistiska,
men frågan är, om en prognos för finlandssvenskarna på riksnivå överhuvudtaget kan ge en tillförlitlig bild av utvecklingstendenserna. Man torde uppnå bättre resultat om man arbetade
med mindre aggregerade data, t.ex. så att man beaktade den
svenska befolkningens situation på kommunnivån, och därvid
tog hänsyn till sannolikheten för tvåspråkiga äktenskap, t.o.m.
sannolikheten för emigration och andra former för geografisk
rörlighet. Dessa faktorer är nämligen ingalunda slumpmässigt
fördelade bland den svenskspråkiga befolkningen så som prog76

noserna förutsätter, utan påverkas tvärtom i hög grad av de
lokala förhållandena.
Och så finns det ännu en faktor som visserligen inte kan beaktas i prognoserna, men som icke desto mindre kan påverka den
kommande utvecklingen, den mänskliga viljan. Viljan att slå vakt
om den finlandssvenska befolkningens livsvillkor kommer till uttryck dels i spontana, i mindre utsträckning institutionaliserade
väckelserörelser som hurrarism, dels i de politiska förtroendemännens och myndigheternas verksamhet inom ramen för de
olika samhälleliga institutionerna.
Forsberg har senare på uppdrag av ett antal regionplansförbund utarbetat en ny prognos för finlandssvenskarna utgående
från befolkningsutvecklingen både under 1960-talet och de tre
första åren under 1970-talet. Det intressanta i denna nya prognos
ligger däri, att befolkningsutvecklingen i början av 1970-talet
uppvisade nya tendenser: medan födelsetalen sjönk ännu från
1960-talets nivå kunde en nettovinst i flyttningstalen noteras.
Flyttningsvinsten kan i sin tur tolkas som en följdeffekt av den
kraftiga utvandringen i slutet av det förra årtiondet (Forsberg,
1976, jfr Borgegård, 1976), och bör sålunda anses vara av övergående karaktär. Prognosen sträcker sig till år 2000 och är uppdelad i två alternativ, varav det ena består av en projektion av
utvecklingen under början av 1970-talet och det andra under
1960-talet. Enligt de båda alternativen väntas utvecklingen vara
något förmånligare än enligt de ovan presenterade beräkningarna: år 2000 väntas finlandssvenskarnas antal ligga mellan 298 600
och 217000. Den oförmånliga åldersstrukturen - dvs, de yngre
årskullarnas minskande andel av popufationen - väntas emellertid bestå och ytterligare accentueras.
Sammanfattningsvis kan man säga, att den svenska befolkningens framtid i Finland i hög grad bestäms av det finländska
storsamhällets behov av effektiv och störningsfri samhällskommunikation, för att anknyta till vad Thomas Lundén säger i sitt
bidrag i denna skrift. Ju mera de svenska lokalsamhällena och de
lokala institutionerna är beroende av storsamhället och dess institutioner, desto större är sannolikheten för förfinskning (dvs.
förskjutning i befolkningens språkstruktur som en följd av geografisk rörlighet, tilltagande tvåspråkiga äktenskap, eventuellt
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även emigration). Och omvänt: ju högre lokalsamhällenas självförsörjningsgrad är, desto större är befolkningens möjligheter att
fungera på sitt modersmål. Allting tyder på att de funktionella
beroendeförhållandena mellan lokalsamhällena och centralorterna i framtiden fortsättningsvis kommer att öka.
Kunskaperna i svenska i Finland

Inledningsvis nämnde jag att svenska språkets framtid i Finland
även berodde på den finskspråkiga befolkningens kunskaper i
svenska. Kommer det att finnas något behov av personer med
kunskaper i svenska, och hur utvecklas tillgången på sådana
personer i landet som helhet?
Enligt vissa beräkningar behärskar ca 600 000 finländare
svenska, av vilka nästan hälften har finska som modersmål.
Uppskattningarna baseras visserligen på strängt taget föråldrade
data, uppgifter från folkräkningen år 1950, men frågan har inte
undersökts i samband med någon senare foikräkning. Nämnda
år uppgav sig 284 000 finskspråkiga medborgare även kunna
svenska, och 46% av dem var bosatta utanför Svensk-Finland
(Sandlund, 1970). Det är uppenbart, att kunskaperna i svenska
hos den finskspråkiga befolkningen i hög grad är beroende av
undervisningen i svenska i skolorna.
Relativt färska riksomfattande undersökningar om behovet av
kunskaper i främmande språk har visat, att svenskan är det
språk som efter finskan mest behövs i näringslivet i Finland, och
att behovet av personer med goda kunskaper i svenska väntas
ytterligare växa i framtiden (Laitinen, 1972, Roininen, 1973).
Endast 10% av de företag som deltog i undersökningen uppgav
sig inte alls behöva kunskaper i svenska. Nästan hälften av svararna ansåg, att behovet av kunskaper i svenska kommer att öka
i framtiden. Ett intressant resultat var, att då behovet av
svenskan idag är störst i Nyland och Österbotten, så väntas
behovet växa kraftigast i glesbygderna i Östra och Norra Finland.' En annan iakttagelse var, att behovet av kunskaper i
För att kunna tolka Roininens resultat i riktigt perspektiv bör man hålla
i minnet att svenskan i undersökningen genomgående betraktas som ett
frö,n,nande språk i Finland. Enkätformulåren förekom endast på finska
1
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svenska mera sällan motiverades med hänsyn till den svenskspråkiga befolkningen i landet. 1 regel var kontakterna med de
övriga nordiska länderna det främsta motivet. På basen av dessa
resultat kan man dra den slutsatsen, att oberoende av den
svenskspråkiga befolkningens framtida utveckling kommer det
att finnas ett tilltagande behov av personer med kunskaper i
svenska i Finland.
Och hur möter skolväsendet i Finland behovet av svenskkunniga personer? Rent allmänt kan man säga, att den grundskola som nu förverkligas kraftigt breddar språkundervisningen.
Från och med tredje klassen läser alla ett för barnet främmande
språk, som i regel är det språk som majoriteten av eleverna
önskar läsa. För undervisning i ett främmande språk krävs tjugo
elever per årsklass, vilket så gott som alltid betyder, att undervisningen ges endast i ett främmande språk per skola. Under läsåret (1975/76) läste 97% av eleverna i de finskspråkiga skolorna
engelska från tredje klassen, knappt 3% valde svenskan och
0,2 % tyskan och inte mer än 41 elever i hela landet läste ryska
som sitt första främmande språk. 1 de svenska skolorna läser så
gott som samtliga elever det andra inhemska språket.dvs.
finska, från och med tredje klassen och ett första främmande
språk från och med femte klassen. 1 de finskspråkiga skolorna är
svenskan ett obligatoriskt språk från och med sjunde klassen,
vilket i praktiken betyder, att ca 97% av eleverna läser en kort
kurs i svenska och en lång kurs i engelska. (De statistiska uppgifterna har erhållits från Språklärarförbundet i Finland.)
Diskrepansen mellan det konstaterade behovet av kunskaper i
olika språk i Finland å ena sidan och skolornas språkundervisning å andra sidan tyder på att språkvalet i hög grad bestäms av
irrationella faktorer. Ytterligare ger den ovan redovisade statistiken anledning till frågan om det nuvarande språkvalsystemets
ändamålsenlighet. Om behovet av personer med gedigna kunskaper i svenska kommer att öka bör skolornas språkundervisnine olaneras därefter.
och frågorna var avsedda för företag med finska som huvudspråk. Foljaktligen hade landskapet Åland blivit obeaktat, i motsats till författarens
påstående om att stickprovet täcker hela Finland. Behovet av kunskaper i svenska torde sålunda snarare vara underskattat an overskattat.
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Isländskans situation
Baldur Joassoi

Det finns inte många nationalspråk i världen som behärskas av
så få personer som isländskan. Islands invånare är nu omkring
220 000 och utanför Island finns det endast några få tusen människor - huvudsakligen i Nordamerika - som talar isländska.
Med tanke på detta kan man inte säga att isländskans ställning
är stark bland världens språk.
Den har dock väckt större intresse utanför Island än landets
invånarantal antyder och däri ligger en del av dess styrka.
Många universitet i flera världsdelar har isländska språket på sitt
program. 1 de flesta fall är det visserligen tal om korta kurser i
fornisländska men det är också klart att intresset för modern isländska har ökats under de senaste 10-20 åren. Enligt siffror från
1970-71 hade omkring 30 universitet i Förenta Staterna regelbundna kurser i•"Old Norse/Icelandic", varav 8 dessutom hade
kurser i modern isländska. Jämförbara siffror föreligger inte från
andra länder. Man vet dock att någon undervisning i fornisländska och även modern isländska äger rum vid alla skandinaviska universitet, flertalet universitet i Storbritannien och många
i Tyskland, dessutom i ett eller flera universitet i de flesta andra
europeiska länder och även i fjärran belägna länder som Australien och Japan, för att inte tala om Kanada där det finns en särskild professur i isländska vid University of Manitoba i Winnipeg.
1 den här uppräkningen ser det kanske ut som om jag inte hyser
tillräcklig respekt för skillnaden mellan fornisländska och modern isländska. Det har då sin förklaring.
Under 1100-talet böijade man skriva böcker på isländska och
även att nedteckna poesi från ännu äldre tid. Sedan dess har man
oavbrutet skrivit på isländska. Mycket har naturligtvis gått förlorat hos oss som hos alla andra, men det finns ändå bevarade
mycket omfattande källor om isländskt språk ända från 1100-talet.
0

Deras "litterära värde" är mycket varierande men för språkets
öde har det säkert varit av avgörande betydelse att en väsentlig
del av den äldsta litteraturen, framför allt sagorna, blev islänningarnas ständiga lektyr det ena århundradet efter det andra så
att de fortfarande är levande litteratur på Island. Denna språkliga
och litterära kontinuitet kan aldrig understrykas för kraftigt.
Man får inte låta blomstringsperioderna leda sig vilse. Det hampar sig så att topparna i vår litteraturhistoria ligger nära dess
yttersta tidsgränser. Men det finns inget tomrum däremellan.
Det som jag nu har sagt skulle med andra ord innebära att allt
som finns skrivet på isländska från vilken period som helst borde
vara tillgängligt för varje läskunnig islänning. 1 allt väsentligt är
detta också fallet, om man bortser från ortografiska variationer.
Språkligt sett är vi isolerade från alla andra folk. 1 stället har vi
denna direkta skriftspråkskontakt med tidigare generationer. Det
är vår ersättning för folkets fåtalighet. Detta är i ett nötskal vår
språkliga situation, men den behöver kommenteras.
När man påstår att isländskan har bevarats så betyder det att
dess formsystem och dess centrala ordförråd lever kvar. Inom
systemets gränser har däremot en mängd ändringar ägt rum. De
har oförnekligen påverkat den språkliga kontinuiteten men de
har inte förmått att störa den.

Drag i utvecklingen

Jag skall nu i all korthet och mycket ytligt beröra de väsentligaste
utvecklingsdragen inom fonologi, morfologi, syntax och ordförråd.
lJttalet har ändrats ganska mycket. Framför allt har
vokalsystemet underkastats radikala förändringar medan konsonantsystemet är så gott som oändrat. Konsonantiska ändringar har visserligen ägt rum men utan att i nämnvärd grad
påverka själva ljudsystemet. Som exempel kan nämnas att 11
i uttalet övergår till dl och no till dn under vissa omständigheter, t.ex. i kalla og steinn. Vokaliska ändringar av samma
slag har också ägt rum (t.ex. diftongering av vissa vokaler
framför og, nk och gi). Det är anmärkningsvärt att alla de vik-

1. Fonologi.
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tigaste ändringarna inom fonologin tillhör tiden före ca 1550.
Alla dessa ljudförändringar märks dock inte så mycket i
skriftspråket. Man har i stort sett kunnat använda gammal
ortografi fastän skrivtecknen visserligen ändrat sitt fonetiska
värde i många fall. Kanske är skillnaden mellan 1200- och
1900-talens uttal trots allt inte större än medelmåttig dialektskillnad i Skandinavien.
Inom ,norft1ogin ligger det helt annorlunda till. Fastän vokalsystemet har omvandlats har det komplicerade böjningssystemet, på det hela taget, hållits orubbat. Alla flexionskategoner lever kvar (utom dualis som endast spelade en obetydlig
roll i fornspråket eftersom den var begränsad till några få
pronomina).
Trots detta har en mängd morfologiska ändringar ägt rum
utan att förstöra systemet i dess helhet. Som exempel kan anförastt vissa böjningsmorfem har ändrat sin form, t.ex.
-im >-um i 1 person pluralis i konjunktiv av alla verb. En
del ord har flyttats från den ena höjningstypen eller böjningsklassen till den andra. Enstaka starka verb har fått svag höjning (t.ex. fregna). Starka feminina substantiv som hade uomljud (eller brytning) i nominativ singularis (sgk, gjQf) höjdes
i puralis som ö-stammar, men böjs nu som i-stammar

(sakar >sakir, gjafar >gjafir). Vissa ord har ändrat sin böjning utan att därmed flyttas mellan höjningsklasser. Verbet
troca bibehåller stark höjning, men temaformerna har ändrats
från troia - tra5 - tr55uni - troöit till 1roJa - ir6c - tr65zin -

trou.
Trots en lång rad individuella (i många fall analogiska) ändringar av liknande slag har isländskan hela tiden haft sina
gamla flexionskategorier, 4 kasus. 3 personer. 2 tempus osv.,
som alltid har representerats på samma sätt.
Syntax. Om syntaktiska förhållanden är det inte mycket att anmärka. Vissa svängningar har ägt rum. Några få novationer
har till kommit (ero aö gera e-), rera höinn aJ gera e-) och
några ålderdomliga drag har försvunnit (höjningen av pret.
part. med verhet hafa). Stora avvikelser från fornsagornas
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syntax finner man främst i vissa stilarter (t.ex. kanslistil) från
perioden ca 1550-1850. Orsaken till detta var förstärkt dansktyskt inflytande efter reformationen (1550). 1 allt väsentligt
kan man säga att det moderna isländska skriftspråkets syntax
är lika med fornspråkets syntax.
4. Ordfärrddet (lexikonet) har naturligtvis ökats. Många ord har
kommit in och vissa ord har försvunnit. Men det väsentliga
är att inte bara formorden - som tillhör språkets högstfrekventa ord - har bevarats. Det är även uppenbart att en
mycket stor del av fornspråkets ordförråd fortfarande är i
funktion. Omkring 1940 gjorde en lärare i Reykjavik en frekvensundersökning av olika moderna texter på ca 100 000
löpande ord. Knappt 1 000 av de högst frekventa orden, som
utgjorde drygt 75% av hela korpusen (dock endast omkring
7,3% av antalet olika ordformer). tillhör 520 lemman. Av
dessa 520 olika ord (lemman) finns 500 belagda i fornisländska
källor och endast hälften av återstoden, dvs. lO ord, kan påvisas vara yngre än reformationen (1550).
1 förbindelse med ordförrådets tillväxt och förnyelse måste
man givetvis komma i håg att härtill kommer en mängd semantiska rörelser av olika slag. Därför är det ingalunda säkert att
ett gammalt ord som lever kvar har oändrad semantisk innebörd. 1 vissa fall är det till och med så att man avsiktligt har
återupplivat gamla ord i nya betydelser. Ett fiirskt exempel är
ordet sk/dr. Det använde man förut om en hinna som brukades
i stället för ruta i en uråldrig typ av fönster. Nu har det tagits
i bruk om TV-skärmen och liknande.
Härmed har vi egentligen avslutat en mycket snabb rundtur. Vi
har igen kommit fram till att allt som finns bevarat på isländska
står till vårt förfogande. Därför är det så svårt att dra en gräns
mellan det gamla och det nya. Termen "nyisländska" undviker
vi också. Kort sagt är isländskan ett gammalt språk med förnyat
och - framför allt - ökat ordförråd.
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Samhällsföränd ringar

Orsakerna till denna utveckling kan inte diskuteras här. Men nu
frågar man sig hur det gamla språket klarar sig i modern tid. Det
är en fråga som man får besvara i första hand med hänsyn till
samhällets förändringar. Innan jag säger någonting om dem bör
det understrykas att isländskan aldrig har splittrats i dialekter i
någon vanlig betydelse, trots vissa lokala olikheter (huvudsakligen uttalsvariationer) som nu håller på att utjämnas.
Det viktigaste om samhällets förändringar i det här sammanhanget kan illustreras med några få siffror:
År

Antalet invånare

Tätorternas andel

1901
1940
1975

78470
121474
219033

16300=20.8%
78266=64,4
190366=86.9%

(Med "tätort avses här ett samhälle med 200 mv. eller mer.)
De här siffrorna visar att under några få årtionden omvandlas
det gamla isländska bondesamhället för att bli ett urbaniserat
samhälle efter västerländskt mönster. Vanligen fäster man uppmärksamheten vid andra världskriget och använder år 1940 (på
grund av ockupationen) som den stora vändpunkten. Jag tycker
också att det är berättigat. fastän siffrorna visar att urbaniseringen redan då är i full gång.
Denna flyttning av befolkningen har givetvis sina paralleller i
andra länder, men om jag inte misstar mig skedde den ovanligt
snabbt hos oss och var nästan ensidigt riktad mot sydvästlandet
med Reykjavik som huvudattraktion.
Före urbaniseringen fanns det ofta - och som regel - stora be;ättningar på gårdarna. En typisk besättning bestod av tre generationer ur samma familj. Barnens uppfostran var knuten till det
arbete som utfördes på gården, och det var i stort sett detsamma under alla de gångna århundradena. Genom sitt deltagande i de vuxnas vardagliga slit och släp lärde de deras språk.
Dessa omständigheter tillhör nu det förflutna. Efter andra världskriget har isländska barn lärt sig sitt språk under liknande för85

hållanden som andra nordiska barn.
Skolornas roll blir - atminstone till namnet - större och större.
Pa Island infördes allmän skolplikt först 1907 och sedan dess har
modersmalet naturligtvis varit nummer ett på deras program.
Men under de senaste åren har ocksa danska och även engelska
blivit obligatoriska, danskan i 2-3 år och engelskan i 1-2 år. För
ett par år sedan infördes grundskola på tsland, vilket bI.a. innebär att danskan ska bli obligatorisk i 5-6 ar och engelskan i 3-4
år. Vad detta på lang sikt kommer att betyda för isländskan är
svårt att säga. Men eftersom det inte allmänt är i andra folks intresse att första eller tala isländska så får vi lära oss de språk
som ger oss den kontakt med andra människor som vi har behov
för och bryr oss om.

Internationalisering

Internationella kontakter och kommunikationer blir ständigt livligare och vi är liksom ett öland inuti det mäktiga anglosaxiska
språkomradet. Jag behöver inte använda många ord om hur
engelskan nu smyger in i alla möjliga sammanhang. Detsamma
gäller hos oss som i Norden i övrigt. Jag skulle dock kunna tro
att vi är ännu mer beroende av anglosaxiskt TV-material än våra
nordiska grannar.
Engelska mönster tränger sig på i vår ordbildning och syntax
först och främst genom reportrar som i stor hast sitter och 'översätter" nyhetstelegram på engelska. Det myllrar av språkfel och
spraklig slarvighet av alla slag i isländska massmedier.
När islänningarna själva diskuterar de faror som hotar deras
språk sa är det - tror jag - huvudsakligen tre moment som kommer på tal:
Samhällets förändringar (urbaniseringen) som jag redan har
talat om och det faktum att barnen lär sig språket fran varandra i större utsträckning än tidigare och mindre från sina
föräldrar.
Ungdomens pop-jargong.
Fackspråk.
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Det skulle föra för långt att ingående diskutera dessa och andra
farliga moment, men ur min synpunkt är det första av dessa tre
det farligaste. Det hänger också ihop med de engelskspråkiga
filmerna i TV och den obligatoriska inlärningen av främmande
språk i skolan.
Ungdomens jargong är naturligtvis ingen välsignelse. Men hittills har det varit så att de unga vuxit ifrån sitt ungdomsspråk.
Sedan kommer givetvis ny besättning på skutan med ny jargong
osv.
Fackspråk, mer eller mindre ohyfsat och innehållande främmande ord och ordelement, kan vi heller aldrig komma ifrån.
Hittills har det gått till så att man har känt behovet för bättre
isländska så snart det har blivit aktuellt att introducera eller förklara fackliga ämnen för allmänheten, t.ex. i en tidningsartikel,
ett radioföredrag eller liknande. Inom viktiga fackföreningar har
man bildat ordutskott för att samla in, nyhilda och publicera
ord, inom andra kretsar har liknande verksamhet skötts av enstaka individer på eget initiativ. Det finns - mig veterligen - ingen
anledning att tro att sådan verksamhet inte fortsätter utom kanske den att man i allmänhet nöjer sig med främmande ord på
grund av ökade språkkunskaper, även om de främmande orden
inte anpassar sig (dvs, följer varken fonotaktiska eller morfologiska regler).
Efter reformationen började danska inflytanden på allvar att
göra sig gällande på Island, och därmed på språket, och kulmineiade omkring sekelskiftet 1800. Rasmus Rask var så pessimistisk
efter sin vistelse på Island 1813-1815 att han räknade med att isländskan skulle dö ut i landets huvudstad, Reykjavik, inom 100
år om man inte vidtog nödvändiga åtgärder. Samtidigt sade han
att den skulle överleva ett par århundraden längre bland allmogen ute på landet.
Ända till våra dagar, dvs, fram över mitten av detta århundrade, kunde man räkna med bättre isländska utanför
städerna än i tätorterna. Nu är jag inte längre övertygad om att
gränsen mellan det goda och det onda ligger mellan glesbygder
och tätorter. Uppriktigt sagt vet jag inte längre var gränsen går.
Det tycks vara individuellt hur man vårdar sitt språk.
Man är ofta arg och bekymrad över språkets behandling i mass87

medierna men jag tröstar mig med att situationen var - på ett
sätt - värre för 200 år sedan och att man aldrig har skrivit och
publicerat så mycket på god isländska som under de senaste
300 åren. Ur vissa synpunkter är isländskans ställning starkare
nu än den någonsin har varit efter fristatstidens slut.

Perspektiv

Alldeles obekymrad är jag dock inte när jag tänker på isländsk
språkpolitik under de senaste tio åren. Anda till 1960-talet har det
varit liksom en oskriven lag på Island att vårda folkets språk. Det
har varit enighet om de språkpolitiska riktlinjerna. Den ledande
tanken har varit att anpassa språket efter tidens behov utan att
behöva offra den språkliga och litterära kontinuiteten, den omedelbara förbindelsen, som vi ännu så länge har med alla tidigare
generationer i vårt land. Denna tanke har man följt utan något
nämnvärt ingripande från de politiska myndigheterna.
År 1950 dryftades dock i Alltinget möjligheten att stifta en isländsk akademi som skulle ha språkvård som sin huvuduppgift.
Kulturministerns lagförslag om akademin antogs inte men året
därpå lyckades det honom att förmå Alltinget att årligen bevilja
ett anslag för insamlingen av nya ord. Universitetets ordboksstyrelse (Or6abökarnefnd h.skölans) fick uppgiften att planlägga insamlingen och ha tillsyn över den. Styrelsen var mycket verksam under de följande tio åren och publicerade fyra ordsamlingar
(Nyri 1—IV) 1953-1956. Dessa häften innehöll ord från olika
områden, exv. fysik, kemi, psykologi, biologi, fisken, lantbruk
och flygväsen. Dessutom publicerade ordboksstyrelsen en
samling av tekniska ord som ursprungligen var en arkitekts
privatsamling men utökades genom styrelsens medverkan
(Siguröur Guömundsson, Tteknior5asafn, Reykjavik 1959).
1 direkt fortsättning av denna livliga verksamhet bildades
sedan en officiell isländsk språknämnd (slenzk m.lnefnd)
1965. Den har haft kontakt med de övriga nordiska språknämnderna. 1 övrigt är den inaktiv och publicerar ingenting.
Gemene man vet inte ens att den finns till. Sedan den stiftades
har de språkpolitiska riktlinjerna stått under debatt, vilket tyder
på att enigheten inte är så stark som man trodde. Jag hoppas
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dock att den diskussion som jag tänker på inte är någonting
mer än normal reaktion emot överdriven purism hos enstaka
individer.
Det vore katastrofalt om ledande intellektuella och politiker
inte gjorde klart för sig vad det är som står på spel. Språkförändringar som medför att Islands befolkning inte längre kan läsa
sina fornsagor innebär att man inte heller kan läsa 1900-talets
litteratur! Om vi offrar Snorri så har vi också offrat Laxness och
allt som ligger däremellan. Om den språkliga utvecklingen blir
så att isländskan på kort tid omvandlas till riktig "nyisländska'
så kommer vi inte bara att, språkligt sett, vara isolerade från
andra folk som vi är nu, utan också från våra förfäder.
När den dagen kommer att man behöver översätta världslitteraturen om igen och därmed t.ex. Njtls saga för att kunna
förstå den, är det fara för att isländskan kommer att dela shetländskans öde - isländsk nationalitet försvinner och därmed
Islands självständighet. Isländsk språkvård är därför i högsta
grad en politisk sak som våra politiker borde visa större intresse
än de har gjort under de senaste tio åren.
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Det fierØske sprogs situation
JOhCiI

IlenCirik W. Poulsen

Baggrund: dansk og frØsk

Den stilling, som det frske sprog nu indtager som Ferpernes
lovfstede hovedsprog, er ingenlunde at regne for resultatet af
en rolig og naturlig" udvikling, men skyldes snarere en bevidst
sprogpolitik, et nsten hårdhendet indgreb over for den
skbne, som uvegerlig ville vere blevet sproget til del, hvis
tingene uforstyrret ville have fået lov til at gå sin gang.
Der lindes ingen statistik over, hvor mange af Frernes ca.
42000 indbyggere er fringer, d.v.s er opvokset på Ferøerne og
taler frsk. Her bortses fra definitionen af en liering ifig.
hjemmestyreloven af 1948, der siger, at en fiering er en dansk
statsborger bosat på Frøerne. Modsat er en fersktalende person født og opvokset på Fererne ifølge lovens definition ikke
kngere fring, når han har taget ophold i Danmark for hngere
eller kortere tid. Men ser vi bort fra loven og vii spØrge, hvor
mange, som vi ud fra almindelig sund fornuft ville kalde fringer,
er bosat udenlands, lindes der desvrre heller ingen statistik,
der kan besvare vort sprgsmål fyldestgørende. Man plejer at
anslå dem til ca. 10000, hvoraf langt de fleste opholder sig i
Danmark. Der skulle så findes ca. 50 000 personer, der har
frøsk som modersmål.
1 § 11 i føromtalte hjemmestyrelov hedder det, at frØsk anerkendes som hovedsprog, men dansk skal lres grundigt, og
dansk kan lige så vel som fcrsk anvendes i alle offentlige anliggender. Det er nok ikke vanligt, at der i et lands konstitution
fastsattes, hvilke fremmedsprog der skal keres i skolerne. Men
forudstningen for denne bestemmelse er den magtstilling, som
dansk siden for reformationens dage har indtaget i det lille øland
ude i Atlanten, som kirke-, skole- og administrationssprog. Da
sprogstriden rasede på det hØjeste, 1912, da der blev tilladt, at
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fterske brn i frske skojet- kunne få lov til at lase - men kun
hsc, ikke skrive —frøsk én time om ugen, samtidig som dansk
blev lovftestet som undervisningssprog, var der godt 18000
fieringer. Det folk, der trods de ugunstige forhold gennem århundrederne dog megtede at opretholde sit norrØne sprog så
temmelig helstøbt, var ved år 1800 kommet op på ca. 5000 sjle.
Den der blader gennem Coipits carminum ja'roensium kan vist
ikke undgå at undres lidt over, at det var muligt.
Til trods for den ugunstige position, som frsk indtog rent officielt, kom det aldrig så vidt, at dansk blev talesprog på FrØerne,
undtagen i snvre halvdanske kredse i hovedstaden Törshavn.
Da det blev forudsat som givet, at freringer forstod dansk, hØrte
det til undtagelserne, at danske bosat på Frerne gjorde sig den
ulejlighed at here sig at tale fersk. Embedsmendene, som på få
undtagelser ner var danske, tog det som en selvfølge, at
fringerne forstod dem og tiltalte dem derfor på dansk. Feringerne svarede gerne.igen på dansk, selv om embedsmanden havde
weret i landet i lang tid og derfor måtte have kert at forstå
sproget. Dog var der naturligvis undtagelser. Men i de senere år
er det navnlig blandt ungdommen blevet almindeligt at anvende
frsk i samtale med danske, som man ved forstår sproget. Endnu hører det til undtagelserne, at danske bosat på Fererne herer
at mestre sproget, hvilket naturligvis skyldes feringernes ret
gode kundskaper i dansk. Danske prster pnedikede på dansk,
idet dansk jo var kirkens sprog, ja, seiv fierske prester kunne
ikke benytte sig af deres modersmål i deres emhedsudvelse.
1 det hele taget er mødet og kontakten mellem dansk og
fierøsk på Frøerne et overmåde interessant forskningsemne,
som ingen endnu har taget op for alvor. På den ene side har man
den overordentlig store indtlydelse, som dansk har Øvet, og
fortsat Øver, på frsk, på den anden side fringernes behandling af det danske sprog, den keseudtale af dansk, som de med
deres sproglige forudstninger uden nogen rigtig undervisning i
sproget har dannet sig, popuhert kaldt gøtudanskt, der nu viser
sig at vere et udmrket hjelpesprog i nordisk sammenhng.
Sådan ville fringer nok have talt, hvis dansk havde gået af med
sejren i sitlivtag med frØsk — jvnfØr norsk bokmål.
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FerØsk

Frsk er som nvnt hele den frske befolknings talesprog, og
er efterhånden ved at blive alles skriftsprog, efterhånden som de,
der aldrig har kert at skrive fterøsk i folkeskolen, falder fra. Det
kunne nemlig ikke lade sig gØre fØr end 1920. Dog er der mange,
der er midre end 64 år, der skriver frersk, men det har de hert af
egen interesse eller drift - eller fordi de har haft en herer, der er
gået let hen over skolelovens paragraffer.
Der er en del dialektforskelle inden for fiersk, men de er ikke
så dybtgående, at de er til gene for gensidig sproglig forståelse
mellem deforskellige landsdele. Man kan ud fra en persons sprog
nsten bestemme fra hvilken bygd han kommer. Dialektforskellene gør sig mere geldende på det fonetiske plan, mindre på
det morfologiske og leksikale. Hammershaimbs skriftsprog fra
1846 er som bekendt grundet på det etymologiserende princip,
med islandsk eller norrøn ortografi som model, dog med tilbørligt
hensyn til vigtige xndringer i moderne frsk. Hammershaimb
har taget de xldste trk fra de forskellige dialekter, ligegyldigt
hvor få eller talrige deres talere er. På den måde har ingen dialekt
i princippet fået fortrin for en anden, seiv om Syd-Streymoydialekten med modifikationer i praksis er primus inter pares,
f.eks. når det gelder udtaleangivelser i ordbøger eller undervisning i frøsk for udkendinge. Der har ikke udviklet sig nogen
standardudtale af skriftsproget, men alle dialekter er i princippet
ligestillede og kan trives jvnbyrdig inden for det f1les skriftsprogs rammer.
Ved hjemmestyrelovens indfrelse 1948 genvandt FrØernes
lagting (løgting) noget af sin lovgivningsmagt, og et organ.
Føroya landsstri, svarende til regering i andre lande, blev oprettet til at administrere og udve lagtingets love og vedtagel ser.
Men dette var kun for de sagsområders vedkommende, der var
blevet overtaget af det fterske styre. De anliggender, der stadig
er under dansk administration, forvaltes af det danske riges repnesentant på FrØerne, rigsombudsmanden. Den fierske administration anvender frersk sprog i alle forhold, love og anordninger affattes på fiersk men ledsages af en parallel dansk overstte1se. Lovsproget lader vel nok en del tilbage at ønske hvad
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angår fasthed og stil. Mange af teksterne er tydeligvis oversa.tteiser af fortrinsvis danske love, hvilket de berer tydeligt prLeg
af. Rigsombudsmanden gør brug af dansk sprog, også i tekster,
der henvender sig direkte til frøsksproget publikum -det er der
jo dkning for i hjemmestyreloven. Dog må der indrømmes. at
Frernes skoledirektion, som rigsombudsmanden - ligesom
tidligere amtmanden - traditionelt er sekreter for, for nylig er
overgået til at annoncere ledige hererstillinger på fersk. Skolevsenets administration er iøvrigt for tiden ved at blive overtaget
til 6ersk myndighed, hvilket vii hetyde endnu en landvinding
for fiersk sprog på Fererne. Af aktuel sproglig interesse inden
for den offenthge sektor kan nvnes overtagelsen af postvsenet fra dansk til fLerØsk administration 1. april 1976. Postvesenets blanketter foreligger nu i ferøsk sprogdragt. Inden overtagelsen var iangt de fleste på dansk. Det samme gider skiite og
opsiag på posthusene.
FrØernes ret er stadig et dansk aniiggende. Retssproget er i
praksis dansk, idet dommerne er danske. Dog er det tiiiadt at tale
frøsk i retten. Politiet, der også er under dansk administration,
anvender dansk, f.eks. når der optages rapporter - af pohtibetjente, der alle er fteringer. Politibetjentens - eller landfogedens - kontor er dog i den senere tid gået over til at anvende
6erØsk sprog i annoncer og kundgØreiser.

FrØsk i kirken og skolen

tnden for kirken er fiersk efterhånden afgået med fuidstendig
sejr. Provst Jåkup Dahl (1878-1944) har med sine oversttelser
af ritual og bibelen (fuidført afOsvaid Viderø) skabt et smukt og
vrdigt fiersk kirkesprog. Ritualet blev fist autoriseret 1930,
Det nye testamente udkom 1939 og hele bibelen 1961. En kirkesalmebog udkom 1960, hvorefter det var muligt regeimssigt at
holde helt frerøsksprogede gudstjenester - det var dog tidligere
blevet gjort ved hjlp af saimehfter. FrØsk kom tidligere tu
anvendelse inden for frimenigheder, isr hos de såkaidte "baptister", egi. Plymouth-hrpdre, som er det største ikke-kirkelige
rehgiøse samfund. Deres flittige og dygtige leder Victor Danielsen (1894-1961) udgav sin oversetteise af NT 1939, samme år
4— De nordiska språkens framtid
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som Jakup Dahl. Hans version var i en mere talesprogsfarvet
stil en Dahls, der har en klassiskpreget sprogform. Hele bibelen
kom allerede 1948 i Victor Danielsens oversettelse, men da var
sproget endret noget mere i retning af Jåkup Dahls mere rene,
hjtidelige stil. Den sidste udgave (1975) har taget endnu et stort
skridt i samme retning.
Det havde kostet en lang og sej kamp på to fronter at få fiersk
anerkendt som religionssprog - den svreste at overvinde var
hjemmefronten, da man igennem så mange århundreder var blevet vant til, at dansk var det hellige sprog og frsk for plat til at
kunne udtrykke så høje emner. Negativ var de flestes reaktion
på J. H. Schrters oversette1se af Matteusevangeliet (1823), på
Hammershaimbs forsøg at tale frøsk i kirken (1850'erne), og
senere på nationale fieringers arbejde for indfrelsen af frsk i
kirkerne, begyndende med stiftelsen af FØringafelag 1889. Visse
danske embedsmend var f]endtligt indstillede over for sprogrejsningsbestnebelserne, idet de anså dem for antidanske, hvilket
var en stol- misforståelse. - Nu er animositeten mod frsk i
kirkerne overvundet hos de fleste, skønt der endnu er kirker,
hvor man ønsker at synge efter dansk salmebog, f.eks. en gang
om måneden.
1 skolerne er undervisningssproget nu frsk. Dog findes der
ikke så få udenlandske, isr danske, herere i de højere skoler,
der ikke er i stand til at undervise på frsk. 11930 kom der en
lagtingsvedtagelse, der går ud på, at ansttelse i det frske
skolevesen af personer, der har taget herereksamen udenlands,
er betinget af en serlig prØve i fersk sprog. FØrst i 1938 blev
den famse § 7 i skoleloven af 1912, der Iovfstede dansk som
undervisningssprog, strøget af den danske undervisningsminister
Jørgen JØrgensen efter årelange tovtrekkerier. Der kom ikke
nogen ny bestemmelse i stedet, men i praksis betød det, at nu
var det frit at anvende fersk i undervisningen.
Allerede ved århundredskiftet begyndte man så småt at skrive
frske skolebøger, iser indenfor fagene frsk og religion med
henblik på at frøsk en gang skulle få indpas i skolen. Nu er
der efterhånden kommet mange ferske skoleboger, men langtfra nok. Savnet fles sterkest i de højere klasser. Det er blevet
mig fortalt, at der kun findes en farsk herebog - en hesebog i

frsk - beregnet til io. skoleår, så der er endnu meget at tage fat
på for frske skolefolk og forfattere.
Det er uden for al tvivl, at mangelen på herebøger påvirker
elevernes sprogfierdighed i negativ retning. Det er ofte et radbrkket frøsk sprog, der kommer ud af det, når en lst dansk
tekst skal refereres mundtligt. Samme uheldige virkning har
mangel på ordbøger fra fremmedsprog som engelsk eller tysk til
frØsk, og omvendt. Man må i tilftelde af oversiettelse gå om ad
danske ordbøger som mellemled. Endnu findes der kun ordbøger
fra frøsk til dansk M. A. Jacobsen og Chr. Matras: Føroyskdonsk orah6k, 2. dtg. 1961 med supplement 1974) og fra dansk
til frsk (Jöannes av Skaröi: Donsk-føroysk or(ahok, 1967, der
nu genoptrykkes med et supplement). FØr Øjeblikket arbejdes der
med en engelsk-fierØsk skoleordbog. Den frØsk-danske ordbog
med suppl. er ved at blive oversat til engelsk og nynorsk.
Til trods for at Føroya studentaskilli (gymnasiet) henhører
under den ferøske administration og derfor financieres 100%
over den fieroske finanslov (ifølge hjemmestyreordningen er
nogle sagsområder rent danske, nogle rent ferøske og andre
blandede), så har dog eksamen hele tiden - efter ferske myndigheders Ønske - vieret arrangeret af direktoratet for danske
gymnasieskoler. Der kom danske censorer til eksaminationerne,
der foregik på dansk. Dette forhold havde lenge varet en torn i
øjet på eleverne, dels af nationale grunde - frøsk var jo ved
lov erklieret for landets hovedsprog -, dels af praktiske grunde,
da det trods alt er lettere at blive eksamineret på sit eget sprog
end på et fremmed. Til eksamen 1974 blev sagen tilspidset. To af
eleverrie ngtede at tale dansk til eksamen men besvarede
istedet spørgsmålene på frøsk med det resultat, at de fik ikke
deres eksamensbevis. 1 1975 var der elleve, der ikke ville besvare de skriftlige opgaver på dansk. De går også uden eksamensbevis. Disse aktioner har veret den direkte årsag til, at nu
er også det pedagogiske ansvar for gymnasiet blevet lagt under
landsstyret. Nu er det fuldt lovligt at anvende fiersk ved studentereksamen.
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FrØsk i aviser, radio, litteratur

De seks fierske aviser er alle frøsksprogede med undtagelse
af den e1dste, Dimmaketting, der bringer dansk og ftersk stof i
fleng, ret ligeligt fordelt mellem de to sprog, dog uden noget
åbenbart system for fordeli'-gen. Bladet sympatiserer med samhørighedspartiet (sambandsflokkurin), der ønsker den ruermest
mulige tiknytning til det danske rige. Bladet barer undertitlen
"Amtstidende for Ferøerne" (på dansk!), ret så nostalgisk, når
man betnker, at Frerne 1948 ved hjemmestyrets indførelse
holdt op med at vere et amt i Danmark.
Den fterske radio, Ilitvarp FØroya, stiftet 1957 er rent
fierØsksproget. Dog er det reglen, at man interviewer skandinaver uden påfølgende oversettelse, da de skandinaviske sprog
forstås af så at sige alle fieringer. Radioen påvirker talesproget i
ualmindelig høj grad, både på godt og ondt. Derfor er det ejendommeligt og uforståeligt, at den frske radio mener at kunne
kJare sig uden sagkyndig rådgivning af sproglig art. Som eksempel på, hvor stor radioens påvirkning på sproget kan vre, kan
jeg nvne, at for vi fik en ftersk radio, var det almindeligt at
lytte til norsk vejrmelding, med det resultat, at man kunne høre
seiv xldre mnd anvende norske vejrtermer som f.eks. "laber
bris", sknt det er et område, hvor ftersk ikke mangler ord.
Men så snart vi tik vor egen radio, der selvfølgelig gjorde brug af
agte fierske vejrudtryk, var det slut med denne norske påvirkning.
Til trods for at der i den korte tid, der er gået siden tiersk
blev skrift- og litteratursprog, er fremvokset en efter forholdene
betydelig litteratur på fterøsk, er den langtfra omfattende nok tu
at dekke en almindelig hesers behov. Det er nok noget om, at
man mest har tilgodeset de seriØse og saglige genrer og gjort
mindre ud af popuker underholdningslitteratur. Derfor er folkets
almindelige kesning ikke på frsk, men er snarere dansk litteratur af forskellig art, f.eks. kulørte ugeblade og billedblade, hvilket ikke bidrager til at styrke det frske sprogs stilling i befolkningen. At det i den sidste tid er gået fremad med frersk
bogproduktion med hidtil ukendt fart, skyldes initiativ fra det
aktive bogforlag B6kagar6ur i Térshavn. Blandt de sidstud96

komne bøger kan raevnes William Heinesens romaner og noveller i fersk oversttelse!

sprogets fornyelse

V. U. Hammershaimb anvendte sit skriftsprog (1846) til kvad,
sagn og andre folkioristiske tekster, som han publicerede i de
danske tidsskrifter Annaler for nordisk Oldkyndighed og Antiquarisk Tidsskrift. Prosateksterne fremtneder tydeligvis i et
for danismer renset sprog. Det er klart at Hammershaimbs skriftsprog med sin lighed med islandsk og norrØn retskrivning direkte
indbØd til den puristiske kurs, som islnderne for hengst var
slået md på. Den fortsettes af frske studenter i København,
der i 1870'erne begynder at digte sange om og til modersmålet.
Den ypperste af disse var Fri5rikur Petersen (1853-1917). der
1875 var blevet student i Reykjavik. Man sporer indflydelse fra
den islandske selvstandighedsbevgel se. Den nationale vkkelse overfres til Ferøerne i slutningen af 1880'erne, da
foreningen Føringafektg bliver stiftet (1889) med dette program:
1) At holde det fierske sprog i hevd og are. 2) At sette fringer
i stand til at klare sig i alle henseender. Ledende personligheder
var landbrugskandidaten og digteren Rasmus Efferse (18571916), af islandsk afstamning. og bondesnnen og digteren
Jéannes Patursson (1866-1946), der havde fået landbrugsuddannelse i Norge, hvor han givetvis var blevet inspireret af norsk
målstrv. Desuden blev bevgelsen påvirket af den danske højskole, der havde gjort mange frerske elever nationalt bevidste.
1899 blev en ftersk folkehøjskole stiftet. Den betød meget for
sprogkampen, idet den henge var den eneste skole, hvor fiersk
var undervisningssprog. Foringafelag udgav det frste fersksprogede blad, Føringati6indi 1890-1901, der i begyndelsen udkom en gang om måneden, senere to gange. Det anlagde fra
frste frd en sprogrensende linie, som allerede var blevet proklameret af Jöannes Patursson i et kampdigt, der blev opIst
ved det bermte møde 2. juledag 1888, da det besluttet at stifte
Føringafelag. Nordvestenvinden (landnyr5ingur) skulle bkese
det fremmede sproggods bort, selvfølgelig i sydøstlig retning!
Den nationale bevgelse åbnede for krefter, der henge havde
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vret bundet i folket: Der opstod som ved et tryllesiag en rkke
udmerkede digtere og forfattere, der anvendte det ny redskab,
deres eget sprog, som tidligere konventioner havde lammet som
udtryksmiddel, bortset fra den traditionelle mundtlige digtning
i form af ballader og nidviser (tettir). Man tog fat på at udbygge
sproget, så det kunne opfylde alle et kultursprogs krav, men det
var ingenlunde let. På ord for konkrete begreber fra natur.dagligliv og traditionelt arbejde, var ftrrosk srdeles rigt, men det kneb
med ord for abstrakter og religiøse begreber. Man valgte den
ingenlunde lette vej at skabe så meget som overhovedet muligt
ud fra hjemligt og norrnt-islandsk sprogmateriale. Også i dagligsproget vrimlede det med danismer, der havde fortrngt eller
blev anvendt synonymt med oprindelige frske ord. 1 indledningen til Ferske folkesagn og xventyr (1898-1901) skriver
Jakob Jakobsen et afsnit (s. xli) om sproget, der er et slags programskrift for puristisk sprogrgt. Han indleder med disse ord:
"Det frske sprog er for ojeblikket i en sterk geringsperiode.
På den ene side vrimler det i den daglige tale av ufrske, navnhg danske ord og vendinger, så man skulle tro, at sproget med
sterke skridt gik sin opløsning i møde, på den anden side er det
dog ikke biot muligt, men endog let overkommeligt i skrift at
fremstille et forholdsvist rent frØsk med undgåelse af de fleste i
samtalesproget gngse fremmedord. Disse have nemlig som
regel ikke (i al fald kun delvis) fortrngt de tilsvarende frske
ord; de bruges i almindelighed side om side med de sidste, ofte
ganske i fleng." Derpå opregnes en del fremmedord, iser sådanne, der begynder med forstavelserne be- ogfr- (fra tysk via
dansk) og sådanne, der ender på -helt, sammen med mulige
frØske synonymer til aflØsning. Det er interessant at konstatere, at flere af disse er indgået i den yngste generations talesprog, f.eks. by,ia, som Jakobsen forsyner med asterisk og som
han siger søges genoplivet ad skriftlig vej til afløsning af begynna, som dog endnu er ganske almindehgt i taiesproget.
Jakobsen var selv en af pionererne med hensyn til at skabe et
moderne frersk afhandlingssprog.
1 hans fodspor har Chr. Matras (f. 1900) trådt som en af vore
ypperste sprogfornyere. Han forener dybtgående filologisk kunnen med god smag og kunstnerisk sans. Hans nyskabelser, som
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er meget talrige, fles som de altid havde hrt hjemme 1 sproget.
Af ferske sprogdyrkere kan mevnes blandt mange andere A. C.
Evensen (1874-1917), der skrev og redigerede flere skolebØger
for faget frØsk i århundredets fØrste årti, Rasmus Rasmussen
(187 1-1962), folkehøjskoleherer og botaniker, der skabte en fuldstndig frdsk botanisk terminologi, Jåkup Dahl, der med sin
frsKe grammatik, Føroysk mcl/era (1908), dannede en frØsK
grammatisk terminologi og desuden, som allerede omtalt, skabte
det ferske kirkesprog. Det hidtil mest ergerrige skridt på den
sproglige nyskabelses vej er den nuverende landskege Hanus
Debes Joensens 640 siders kerebog i fysik, AlisfrØi (1969).
Han danner fterøske ord for langt de fleste fysiske begreber, men
lige så hyppigt går han den vej at give ord, der allerede findes 1
sproget, en udvidet, videnskabelig betydning, f.eks. dik for
acceleration (taka dik å seg 'oppe sig, sette sig i sving'), frste
led i alisfr05i 'fysik', har han hentet fra Svabos ordbog, hvor det
angives at betyde 'styrke', lat. 'robur', ta er gott ali [honom.
Med bogen følger en fiersk-dansk og dansk-fersk ordliste.
Den puristiske tendens kommer også til udtryk i M. A.
Jacobsen og Chr. Matras: Føroysk-donsk orab6k med tilhegsbind, hvor ord, der ikke anses for gode frske ord, gerne udelukkes. Eller der henvises fra et ord, der ikke er "godt nok" til et
"bedre". Ligeledes er Jöhannes av Skar6i: Donsk-føroysk oröahék puristisk anlagt. Dens hovedformål er at vere et hjalpemiddel for frnringer, der jo har et ret godt kendskab til dansk,
men ofte står og mangler det frske ord, når de skal bruge det
f.eks. 1 skrift. Dette er betegnende for den frøske sprogsituation. Ordbogen har nydt stor popularitet.
Noget officielt organ for sprogrøgt findes ikke, men Føroya
fréöskaparfelag har 1958 oprettet en såkaldt Mdstovnur, der
har til formål at vre rådgivende 1 sproglige spørgsmål. Man har
nu planer om at åbne et informationskontor, der skal modtage og
besvare spørgsmål. Ellers har Froyamdsdeildin (afdeling for
frØsk sprog) på Fréöskaparsetur FØroya (FrØernes akademi) i
praksis virket som rådgivende instans. Der hayes den store samling til frØsk ordbog, grundlagt af Chr. Matras.
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Perspektiv

Så strk som dansk står i skoler og samfundslivet overhovedet
kan man uden tvivl sige, at fringer er tosprogede. Det volder
de fleste stort besver at holde fiersk og dansk ude fra hinanden.
Det morfologisk enklere danske sprög glider hos adskillige
lettere md end det mere komplicerede frske. Det går strkt ud
over kasusendelser og verbalbøjning, hvor der for nogle verbers
vedkommende spores tendens til udjevning, så singularisformen
fortr2enger pluralisformen. Ellers har det ferøske bøjningssystem
stået ret slierkt, så danske og andre fremmedord optaget i frøsk
nemt er gledet md på plads i systemet. Tidligere optoges ikke
ord med ufierØske vokaler undret; således kunne det lange a
[ci:], der ikke findes i det oprindelige fterske vokalsystem enten
ndres til c [oa] eller a [ca], f.eks. dato >dcda, hospital
[hspitcal]. Nu optages ordene gerne undret med langt dansk
a, f.eks. tomat [tomo:t], medmindre de gives "egte" ftersk
vokalisme ad "kunstig vej". Skønt fiersk ligesom islandsk oprindelig har tiyk på ordenes første stavelse, optages fremmedord
med det tryk, som de har i dansk, ja, der er endda de, der
"hyperkorrekt" udtalerplastik [plostik:], skønt dansk i det ord
har tryk på frste stavelse - sikkert en analogi fra ord som
elastikk [ela stik:].
Jeg plejer undertiden spøgende at sige, og det er vist ikke helt
forkert, at ficrsk talesprog er så tolerant for optagelse af fremmed, isr dansk ordstof, at man kan tage alle ord i Ordbog over
det danske sprog og tillempe dem til frersk udtale og bøjning,
f.eks. bedrøvet > hedrvaur, for fa'rdelig >fo,ferdiligur, uforskam'net >6forskammaur o.s.v. Sådanne ord er hyppige i talesproget. Den danske påvirkning på frøsk har veret så enorm,
at man for at redde sproget har måttet skride til så drastiske
midler som at udskyde meget af det, som er dagligt talesprog.
Det er altså hvd for et ret rent skriftsprog, og det indvirker nu
igen på talesproget, isr hos den yngste generation. Jeg tØr ellers
påstå, at der eksisterer hos de fleste fringer bevidsthed om,
hvad der er god frsk og hvad ikke - at man så ikke altid udfører ideen i praksis er et andet spørgsmål.
Der er selvfØlgelig knyttet mange problemer til den puristiske
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hvd, som der efterhånden er tradition for. Ét er den mangelfulde forbindelse mellem virksomme sprogfornyeic og massemedierne. Der er mange nyord, der er brugt en enkelt gang i en
tekst og ikke kommer videre. Den mangelfulde kommunikation
medfrer, at flere uafhrngig af hinanden skaber ord for samme
begreb. En mere levende forbindelse mellem sprogrøgtsfolk og
presse, som jeg har hørt man har i Finland, kunne v2ere meget
Ønskvrdig.
Et andet spørgsmål, der melder sig, er, om det for et så fåtalligt folk kan vere muligt at fortstte ad denne vej, når man
tenker på den konstante strm af nye fremmedord, der flyder md
gennem nyhedsmedierne og litteraturen. Det krever både konomiske og menneskelige ressurser, sproglig kundskab og smag
for at kunne gennemføre en så ergerrig politik.
Til trods for alle problemer og ufuldkommenheder, som vi
seiv i hj grad er os bevidst, står dog den kendsgerning tilbage,
at det er lykkedes for fLeringer gennem aktivt indgreb at styre
sprogets gang eller udvikling i en ønsket retning og gøre et kun
talt almuesprog til et litteratur- og kultursprog, der kan udtrykke
det meste, som krves af et moderne sprog.
For to hundrede år siden troede Jens Chr. Svaho (1746-1824)
ikke på en fremtid for frØsk. 11783 udtaler han sig således i
Indberetninger fra en Reise i FarØe /78/ og /782 (Kbh. 1959) men allerede 1773 havde han i fortalen til et af sine ordbogsmanuskripter ytret lignende tanker -: "Naar man vilde tnke paa
nogen Forbedring i det freske Sprog, saa fordervet, som det
nu befindes, saa vilde der, efter mine Tanker blive 2 Veje at
velge: enten 1) at bringe det til sin første Reenhed, bringe de
gamle manglende nordiske Ord tilbage, udrydde de nye og fordervede, give Sproget, om ikke en nye Udtale, saa dog altid
en nye Orthographie: men hvor mange rejser maatte ikke, i
denne Henseende, gjøres igjennem de islandske Membraner,
hvorfra denne Forbedring ene kunde hentes? Og end da vilde
dette øjemeed finde de stØrste, ja fast uovervindelige Hindringer. Langt fornuftigere forekommer det mig. 2) om man her
vilde stnebe at befordre det danske Sprogs lndfrsel i den Reenhed, som det i sildigere Tider har erholdt, og for Eftertiden
endvidre vii erholde.'
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Godt hundrede år senere vaigte man dog en Iøsning, der
minder om den frste mulighed, Svabo nvner: nemlig aktivt
indgreb i sprogudviklingen. Resultatet ser vii dag. Jeg mener, at
vii dag har grund til at se fremtiden i mode med betydelig stØrre
fortrøstning, end Svabo kunne det.
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De nordiska språkens situation i
Nordamerika
Nils Hasselmo

De nordiska språken har varit representerade som immigrantspråk i Nordamerika under ett och ett halvt sekel. Tidigare hade
isländska talats i Vinland och svenska (och finska) i Nya Sverige. Skrälingarna gjorde mycket snabbt slut på den vinländska
kolonin, medan först holländarna och sedan engelsmännen övertog Nya Sverige. Pehr Kalms beskrivning av kvarlevorna av Nya
Sverige-kolonin från mitten av 1700-talet visar att svenskspråkigbeten levde kvar ännu ett sekel efter att kolonin politiskt och
militärt gått förlorad. Den siste svenskspråkige prästen dog omkring 1830. Någon direkt förbindelse mellan den svenska kolonialperioden och den nordiska emigrationsperioden kan dock
knappast anses ha existerat. Den nordiskspråkighet vi kommer
att tala om är helt baserad på massemigrationen från Norden
under 1800-talet och 1900-talets första årtionden.
Futurologiska spekulationer var inte alls främmande för immigranterna i Nordamerika och deras efterkommande. "Drömmen
om Amerika" var i stor utsträckning en dröm om framtiden. Hur
skulle det samhälle gestalta sig som immigranterna kommit för
att bygga? Ur vår synvinkel är den viktigaste delfrågan i detta
frågekomplex: Vilken plats skulle immigranternas kultur och
språk intaga i det nya samhälle som skulle skapas?
De tidigaste immigranterna gjorde sig tydligen ffi illusioner om
möjligheterna att bevara de nordiska språken. De religiösa organisationerna blev senare språkens starkaste institutionella stöd.
Den tidigaste religiösa verksamheten anknöt emellertid till amerikanska institutioner och steg togs tidigt för att underlätta en
övergång till engelska bland nordborna. Med massimmigrationen
efter amerikanska inbördeskriget förändrades situationen och
omkring sekelskiftet 1900 och fram till första världskriget finner
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vi en rad sangviniska förutsägelser om de nordiska språkens
framtid i Amerika. Ett exempel:
'Våra fäder trodde först, att svenskan skulle vara död inom en tjugu,
sedan trettio, säkert inom femtio år. Nu har femtio år förflutit, och
under denna tid har den blott gått framåt, så att svenskan talas och
läses nu i Amerika af flere än någonsin förr ... Vi kunna känna oss
skäligen förvissade därom, att i många centra svenskan icke kommer
att förklinga under det tjugonde århundradet: bortom dess gräns våga
vi icke sträcka våra gissningar." (Andreen, 1900, s. 18.)

Med denna förutsägelse avvisar Andreen tanken på ett "språkskred", en utveckling där engelskan "nästan på en gång begrafver svenskan under sin tyngd", en tanke som dock skymtade
vid sekelskiftet.
När vi tre kvarts sekel senare åter begrundar svenskans och de
andra nordiska språkens situation i Nordamerika, har vi anledning att fråga oss om inte det fruktade "språkskredet" ändå ägde
rum under 1920-talet. Men först några ord om den nordiska cmigrationen och bosättningen i Nordamerika.

Emigrationen

Den nordiska emigrationen till Nordamerika kan anses ha börjat
med en grupp norrmän 1825. Den egentliga massemigrationen
sätter dock inte in förrän efter det amerikanska inbördeskriget.
Under denna period ersätts den tidigare familje- och gruppemigrationen gradvis av en emigration av enskilda individer.
Emigrationens beroende av de amerikanska konjunkturerna blir
påtagligt. Emigranterna blir i mycket hög grad arbetssökare på
den amerikanska marknaden, en omständighet som vi bör bära i
minnet när vi bedömer språk- och kulturutvecklingen. Det rörde
sig inte om någon nordisk kulturell kolonisation.
Massemigrationen till USA anses i allmänhet ha omfattat ca
1,2 miljoner svenskar, 0,8 miljoner norrmän, 0,3 miljoner
danskar och några tiotusental islänningar. Till den svenskspråkiga gruppen kan också läggas några tiotusental finlandssvenskar. Utvandringen till Kanada ändrar inte de angivna pro104

portionerna. Det bör dock påpekas att den isländska emigrationen framförallt koncentrerats till Kanada och att en sen dansk
emigration till detta land påverkat danskans utveckling.
En återinvandring till Norden, som inte sällan låg omkring
20% och ibland blev betydligt mera omfattande, tillhör också
bilden av massutvandringen till Nordamerika.
Efter en sista vågtopp 1923 kan massemigrationen från Norden
till Nordamerika anses ha upphört. Orsakerna var framfo allt
ekonomiska, även om nedgången sammanföll med den amerikanska kvoteringslagstiftningen. Under 1930-talet - och givetvis
under krigsåren - låg emigrationen nästan helt nere. Efter andra
världskriget kunde emigrationen från Danmark, Norge och Sverige till USA tidvis uppgå till ett par tre tusen personer per år.
Den danska emigrationen till Kanada var ganska omfattande
under 1950-talet och nådde 1957 upp till över 7000 personer.
Under de senaste årtiondena har invandringen f;i Nordamerika till Norden ofta varit lika stol- som strömmen i motsatt riktning. Om vi undantar den danska emigrationen till Kanada under
1950-talet torde alltså denna period inte ha el-bjudit något nämnvärt tillskott till de nordiska språkgemenskaperna i Nordamerika.

...

Bosättningen

Det stora flertalet nordiska emigranter bosatte sig i den amerikanska Mellanvästern, i Illinois. Wisconsin, Minnesota, lowa,
Nebraska, Kansas och Dakotastaterna och i angränsande delar
av Kanada, i Ontario, Manitoba, Saskatchewan och Alberta.
Det var i dessa områden som odlingsgränsen befann sig när den
nordiska emigrationen började. Något senare uppstod också en
ganska omfattande nordisk bosättning på den amerikanska östkusten och i Kalifornien och Nordvästern, särskilt i staten
Washington och i British Columbia i Kanada.
Norrmännen kom att skapa den mest kompakta nordiska
landsbygdsbefolkningen i ett område som omfattade Wisconsin,
Minnesota och Dakotastaterna. Dansk landsbygd uppstod framförallt i lowa. Minnesota och Nebraska, svensk landsbygd i
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Tabell 1. De tre främsta dansk-, norsk- och svenskstaterna år 1910
Dansk
foreign
stock"
lowa
Wisconsin
Minnesota

10.4%
(41741)
9,6%
(38315)
9,4%
(37 524)
29,4%
(117580)

Norsk
foreign
stock"
Minnesota
Wisconsin

28,6%
(279606)
16.1%

Svensk
"foreign
stock"
Minnesota
Illinois

(157700)

North
Dakota

12,6%
(123 284)
57,3%
(560590)

New York

19.67c
(268018)
16,917c,
(230 131)
6,6%
(90 235)
43.1%
(588384)

Minnesota, Wisconsin, Illinois, Nebraska och Kansas. Bland de
större städerna var det framförallt Chicago, Minneapolis och
New York som fick mottaga nordiska immigranter.
Om befolkningens koncentration mäts med hjälp av den procentuella andelen lokaliserad i de tre främsta dansk-, norsk- och
svenskstaterna så visar det sig att den norska befolkningen var
mest, den danska minst koncentrerad.
"Foreign stock" omfattar utlandsfödda och infödda med åtminstone en utlandsfödd förälder.
Mer än hälften av den norska gruppen befann sig alltså i det
nämnda land sbygdsbältet, en befolkning på 560 590 personer.
Även om den svenska befolkningen i de tre främsta svenskstaterna var ännu större så bör det noteras att de tre staterna det
rör sig om inte gränsade till varandra; en, New York, låg tom.
på östkusten.
Den svenska befolkningen bosatte sig i betydligt större utsträckning än den danska och norska i städerna.
Siffrorna för "alla länder" visar att immigrationen till USA gick
framförallt till tätorterna. Av den amerikanska befolkningen i
dess helhet bodde endast 46.3% i tätorterna vid denna tid.
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Tabell 2. Bosättning i tätort och på landsbygden i USA år 1910.
Ursprungs- Utlandsfödda
land

Infödda av utländskt eller blan-

'Foreign stock"

Tätort Lands- Tätort 1.ands- Tätort Landsbygd
bygd
bygd
Danmark
Norge
Sverige

48,3%
42,2%
60,6%

51,7%
57,8%
39,4%

39,1%
28,8%
52,2%

60,9%
71,2%
47,8%

43,3%
34,3%
56,3%

56,7%
65,7%
43,7%

Alla länder

72,2%

27.8%

65,3%

34,7%

68,2%

31,8%

(Med "tätort" avses orter med en befolkning på minst 2 500
personer.)
Bland nordborna, liksom bland "foreign stock" i allmänhet,
var en större andel av de utlandsfödda än av de infödda bosatta
i tätorter. Nordborna var alla mindre urbaniserade än immigranterna och deras barn i allmänhet. Danskarna och norrmännen var
tom. mindre urbaniserade än den amerikanska befolkningen i
dess helhet.
Svenskarna befann sig 1910 bland de tio största "foreign
stock' '-grupperna i åtta amerikanska städer över 250 000, norrmännen i fem och danskarna i en. Den sammanlagda svenska
"foreign stock" i de nitton storstäderna över 250 000 var
273 194 personer, 20% av hela den svenska gruppen; norsk
"foreign stock" i dessa städer uppgick till 96492 personer. 9,9%
av den norska gruppen; dansk "foreign stock" uppgick till 10571
personer. 2,6% av den danska gruppen. Svenskarnas relativa
koncentration till storstäderna är alltså påtaglig.
Faktorerna koncentration och urhaniseringsgrad har visat sig
viktiga för språkbytet bland skandinaverna i Nordamerika och vi
skall få anledning att återkomma till dem nedan.

Nordiskt modersmål
När nordisk "foreign stock" i USA nådde sitt maximum år 1930
uppgick denna grupp till drygt 3,2 miljoner människor. 1 gruppen
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ingick 529 142 personer av danskt ursprung, 1 100 098 av norskt,
1 562 703 av svenskt och 7 413 av isländskt ursprung; till gruppen
kan också räknas ca 40 000 svensktalande finländare, om vi antar
att ca 12% av immigranterna från Finland varit svensktalande.
Figur 1 sammanfattar befolkningsutvecklingen i USA; figur 2
visar motsvarande utveckling i Kanada.
De norsk- och svenskfödda immigranterna i USA nådde sitt
maximum 1910, de danskfödda 1920. (De isländska immigranterna ingick i folkräkningarna för dessa år i den danska gruppen.)
En påtaglig minskning av de utlandsfödda satte in omkring 1930.
De infödda skandinaverna av utländskt eller blandat föräldraskap i USA nådde sitt maximum 1930. Efter en lätt nedgång
mellan 1930 och 1940 höll sig denna grupp ganska konstant fram
till 1960 då kurvan definitivt började peka nedåt.
1 Kanada nådde nordisk etnisk grupp, dvs, alla som identifierar sig som av nordiskt ursprung, sitt maximum 1961 med
386 534 personer. Den norska etniska gruppen fortsatte att öka
mellan 1961 och 1971, medan de andra grupperna minskade.
De dansk-, norsk- och svenskfödda nådde sitt maximum 1
Kanada 1931, de islandsfödda redan 1921. Sammanlagt nådde
dessa grupper också sitt maximum 1931 med 90042 personer.
Endast den danskfödda gruppen har ökat under senare år; den
fördubblades mellan 1961 och 1971, från 15679 till 30869.
Nordiskt modersmål i USA torde ha nått sin största utbredning omkring 1920. Enligt den amerikanska censusen angav
närmare tre miljoner medlemmar av "foreign stock" nordiskt
modersmål detta år. (Fullständiga uppgifter om modersmål ingick inte i 1930 års census.) Danska angavs som modersmål av
463 681 personer, norska av 1 020 788 och svenska av 1 485 062
personer. (Uppgifter om isländskan saknas för USA.) 11920 års
census definierades dock modersmål fortfarande som det språk
som talades av immigranterna före emigrationen. Siffrorna ger
oss alltså inte någon direkt uppfattning om i vilken utsträckning
immigrantspråket bevarades. Andra omständigheter tyder på att
ett språkbyte redan satt in i andra generationen, men i någon
mån kan det ha kompenserats av att också vissa infödda av infött
föräldraskap hade nordiskt modersmål.
De amerikanska folkräkningarna för 1940 och 1970 ger utför108
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Figur ib
Jiga uppgifter om modersmål. För 1960 har vi dels censusens uppgifter om de utlandsföddas modersmål, dels skattningar gjorda
av sociologen Joshua Fishman (Fishman, 1966). 1940 års census
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Figur 2b
mätte mera direkt än 1920 års språkbytet bland de infödda. Frågan rörde denna gång vilket språk som huvudsakligen talats i
hemmet under den tillfrågades u ppväxttid. Fi shmans skattningar
utgår från uppgifter baserade på denna definition. (Fishmans
siffror kan möjligen innebära en underskattning av antalet personer med norskt modersmål och en överskattning av antalet
personer med danskt eller svenskt modersmål.) Kurvorna för
nordiskt modersmål i figur Ib och tabell 3 är baserade på uppgifter från dessa källor.
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Minskningen mellan 1920 och 1940 var 53,1% för danskan,
43,5% för norskan och 46,3% för svenskan; den sammanlagda
minskningen var 48,4%.
1 1970 års census användes en ny definition på modersmål.
Frågan rörde vilket språk som hade använts i hemmet under den
tillfrågades uppväxttid jämte engelska. 1970 års siffror ligger på
ungefär samma nivå som siffrorna för 1940 för andra generationen och betydligt högre för tredje generationen (infödda av
infött föräldraskap). Det är alltså troligt att de representerar
en betydligt lägre kunskapsgrad än de tidigare uppgifterna.

Tabell 4. Nordiskt modersmål i USA 1970.
Generation 1

Generation 2

Generation 3

Danska
Norska
Svenska

58218
94365
131 408

107 155
313675
381 575

29089
204822
113 119

194462
612862
626 102

Totalt

283991

802405

347030

1433426

Sammanlagt

Nordiskt modersmål i Kanada nådde sitt maximum 1931, utom
för danskan; den danska immigrationen till Kanada undet 1950talet ledde till en kraftig ökning av antalet personer med danskt
modersmål.

Tabell 5. Nordiskt modersmål i Kanada 1921-1971
1931
Danska
Norska
Svenska
Isländska
Totalt
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1941

1951

1961

1971

21453
64125
58242
16034

18776
60084
49547
15510

15714
43831
36096
11207

35035
40054
32632
8993

27395
27405
21680
7860

159854

143917

106848

116714

84340

Om den skandinaviska andra generationen i USA jämförs med
den grupp i denna generation som anger nordiskt modersmål så
får vi fram ett mått på språkbytet i denna generation. (Jfr
Haugen 1953, 283 ff.)
Tabell 6. Språkbytet i andra generationen i USA.
Danskt, norskt och svenskt modersmål
generationen
1940 års data

Danska
Norska
Svenska

1960 års data
(Fishman)

7c av andra

i 1

1970 års data

31,2%
19,7%
40,6%
52,0%
22,7%
60,6%
43,7% (42,7%) 22,5% (21.9%) 56,2% (54,7%)

(Beräkningarna för svenskan inom parentes inkluderar 12% av den finländska andra generationen i den svenska andra generationen.)

Det visar sig alltså att i andra generationen språkbytet gått snabbast bland danskamerikanerna, långsammast bland norskamerikanerna. Förhållandet gäller för 1940 års data såväl som för 1970
års. Det gäller också för Fishmans skattningar för 1960, fast med
en något oväntad minskning av olikheterna mellan de tre grupperna.
Tabell 7. Språkbytet bland infödda i Kanada
Danskt, norskt, svenskt och isländskt modersmål i %
av de infödda medlemmarna av motsvarande etniska
grupp

Danska
Norska
Svenska
Isländska

1941 års
data

1951 års
data

1961 års
data

1971 års
data

20,5%
44,9%
38,4%
66,7%

0,12%
21,7%
17,9%
39,71X

7,6%
14,1%
13,0%
24,1%

—1,4%
6,8%
8,6%
23.5 51c
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Om vi undantar 1971 års data, och danskans situation under
1950-talet, så är tendensen densamma som i USA. Av de tre
'kontinentala" språken är norskan mest, danskan minst motståndskraftig. Isländskan visar sig vara betydligt motståndskraftigare än de andra språken.
Enligt dessa beräkningar skulle danskan omkring 1951 ha försvunnit nästan helt utanför de danskföddas krets. Den danska
immigrationen under 1950-talet skapade dock delvis nya villkor.
De 7,6% år 1961 får väl antas vara barn till de nyanlända.
1971 års procenttal för danskan. —1,4% danskt modersmål
bland de infödda,måste dock innebära att vissa immigranter från
Danmark inte haft danskt modersmål. Det skulle föra för långt att
i detta sammanhang analysera orsakerna till detta procenttal.
Även andra siffror och procenttal baserade på ursprungsstatistiken är behäftade med vissa egendomligheter som har att göra
med att modersmål och ursprungsland inte helt överensstämmer. De angivna tendenserna torde dock inte nämnvärt påverkas
av dessa komplikationer.
Vi har kunnat konstatera att i USA norskan och i Kanada isländskan varit mest motståndskraftig, och att i båda länderna
danskan varit minst motståndskraftig. En rad faktorer ligger bakom detta förhållande. Emigrationskronologin, emigranternas ursprungsmiljö och deras attityd till det "gamla" och det "nya
hemlandet" kan ha spelat en roll: likaså förhållandet (likheter
och olikheter) mellan immigrantspråket och immigrantkulturen
och angloamerikanskt språk och anglo-amerikansk kultur och
den infödda befolkningens inställning till immigrantgruppen i
fråga. 1 sista hand kan t.o.m. det ofta misstänkliggjorda begreppet nationalkaraktär få tiligripas, eller åtminstone någon sentida variant av detta begrepp. Den korta översikt av utvecklingen
i språkfrågan, som följer i nästa avsnitt, berör några av dessa
faktorer. Här skall vi endast i all korthet antyda den roll
faktorerna koncentration och urbaniseringsgrad tycks ha spelat
för språkbytet,
1 tabell 8 har den procent av andra generationen som bevarat
danskt, norskt och svenskt modersmål enligt 1940 års census
angetts för de tre främsta dansk-, norsk- och svenskstaterna enligt /910 års (•(•fl51/5 och för hela USA.
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Tabell 8. Nordiskt modersmål i förhållande till urbaniseringsgrad och den
nordiska befolkningens storlek.
Stater i enlighet
med nordiska
befolkningens
storlek 1910
Danska
lowa
Wisconsin
Minnesota
Hela USA
Norska
Minnesota
Wisconsin
North Dakota
Hela USA
Svenska
Minnesota
Illinois
NewYork
HeIaUSA

Nordiskt modersmål i procent av andra generationen
1940

"Urban'

"Rural
non-farm''

"Rural"

Totalt

39,7%
39,8%
32,7%
27,1%

44,4%
33,3%
39,8%
29,7%

50,2%
43,5%
42,2%
41.3%

45,3%
39,5%
37,5%
31,2%

50,6%
48,7%
58,1%
40,6%

66,6%
64,0%
61,9%
53.5%

76,1%
72,9%
71,8%
67,5%

63,6%
62,0%
66,7%
52,0%

50,1%
44,1%
38,9%
41,4%

54,7%
45,6%
32,1%
42.5%

64,3%
43,2%
46,1%
52,0%

55,1%
44,1%
38,2%
43,7%
(42 7 %)*

* (Siffran inom parentes är baserad på en ursprungssiffra som inkluderar
12% av den finländska andra generationen.)
Procenttalen för hela USA kan antas avspegla den omständigheten att norrmännen i allmänhet varit mest koncentrerade,
danskarna minst. Mönstret återfinns också på delstatsnivå. 1
stort sett har de tre språken bevarats i enlighet med den nordiska
befolkningens storlek i de tre staterna; danskan har bevarats
bäst i lowa, svenskan i Minnesota. North Dakota bryter mönsti'et för norskan; statens norska befolkning är den tredje i storleksordning men norskan har ändå bevarats bäst i andra generationen i denna stat. Denna avvikelse från mönstret skulle kunna
förklaras genom att den norska befolkningen som en andel av
hela befolkningen är störst i North Dakota, Särskilt i North
Dakotas städer skulle denna faktor göra sig gällande.
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Vi finner också att de tre språken genomgående bevarats bäst
1 den miljö som i den amerikanska censusen betecknas som
"rural", därnäst i den som betecknas "rural non-farm" och
sämst i den som betecknas som "urban". Detta gäller både för
hela USA och för delstaterna, med undantag för "rural nonfarm" i Wisconsin för danskan och "rural" i Illinois och "rural
non-farm" i New York för svenskan. Den nordiska befolkningens absoluta storlek i de nämnda fallen kan ha spelat en
roll. Det är också möjligt att grupperna ifråga kan ha varit ganska
utspridda i de avvikande fallen. En hel del variationer döljs naturligtvis bakom folkräkningarnas uppgifter. Det som är slående
är att trots dessa variationer ett mönster framträder så tydligt.
1940 års modersmål har använts därför att den definition som
då användes verkligen kan ge en uppfattning om språkbevarandet i andra generationen. 1910 års censusdata för den nordiska
befolkningens fördelning mellan staterna har använts därför att
1910 kan sägas representera kulmen för den nordiska bosättningen i USA. Det visar sig också att 1910 års befolkningsfördelning ger ett regelbundnare mönster för språkbevarandet 1940 än
senare fördelningsdata. Det är den nordiska befolkningens koncentration i samband med den ursprungliga bosättningen som är
avgörande för språkbevarandet snarare än dess senare, mer tillfälliga fördelning mellan staterna.
Isländskans starka ställning i Kanada kan möjligen också i viss
mån bero på islänningarnas starka koncentration till Winnipegområdet i provinsen Manitoba. Närmare 50% av den isländska
etniska gruppen hörde hemma i denna stat. Ingen av de andra
grupperna visar motsvarande procentuella koncentration. Å
andra sidan har alla de tre andra grupperna en befolkning i flera
provinser som betydligt överstiger den isländska befolkningen i
Manitoba i storlek. Andra än rent demografiska faktorer på
makronivå spelar alltså en viktig roll.

Språkfrågan

Genom massemigration skapades i Nordamerika en rad nordiska
"kulturkretsar". På landsbygden och i vissa städer uppstod det
nordiska "öar", vilka språkligt och kulturellt fogades samman
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av de kyrkliga organisationerna och den etniska pressen till ett
danskt, norskt och svenskt Amerika och, särskilt i Kanada, till
ett "västligt Island".
1 vissa fall kunde dessa nordiska samhällen förbli nordiskt enspråkiga under en ganska lång tid. Kontakterna med den engelskspråkiga omvärlden sköttes av ett begränsat antal tvåspråkiga
och rörde främst affärer och offentliga angelägenheter. 1 de
flesta fall utvecklades dock ganska snart en funktionell tvåspråkighet. På detta stadium förekom ofta en fördelning av de båda
språken mellan olika verksamhetsområden eller domäner:
engelskan användes allmänt i arbetet och i kontakten med myndigheter - och av barnen i den offentliga skolan, medan immigrantspråket dominerade i hemmet, grannskapet och bekantskapskretsen. Allteftersom språkbytet fortskred inträdde slutligen ett tredje stadium, där immigrantspråket endast användes av
de äldre generationerna. Med dessa generationer dör immigrantspråket så småningom ut, om inte nya vågor av immigranter håller det vid liv.
Andreen avvisade tanken på att ett " språkskred" mycket
hastigt skulle göra slut på immigrantspåket. Frågan är dock om
inte ett dylikt "skred" måste anses ha drabbat de nordiska språken mellan ca 1915 och 1930. Åtminstone kan vi konstatera att
språkbytet då nått ett stadium som bör karakteriseras som en
kris. Tre faktorer ligger bakom denna utveckling.
För det första började immigrationen minska ganska avsevärt
mellan 1910 och 1920. Från och med 1910 minskade också antalet
norsk- och svenskfödda personer i USA; för danskarna började
kurvan peka nedåt efter 1920. Efter en vågtopp 1923 kan den
nordiska massemigrationen anses vara över.
För det andra kan tillväxten av andra (och tredje) generationen något paradoxalt anses ha påskyndat krisen. Den nordiska befolkningen växte även efter 1910 men ökningen kom
bland de infödda. Dessa hade i stor utsträckning gått i den
engelskspråkiga offentliga skolan och utsatts för en rad andra
assimileringsfrämjande upplevelser. Enligt den sk. Hansens lag,
vilken fått namn efter den danskamerikanske historikern Marcus
L. Hansen, sökte just andragenerationarna skaka av sig immigranttraditionen för att bli accepterade som "riktiga amerika117

ner". Även om Hansens lag kanske inte har någon helt generell
giltighet, så är det troligt att andra (och tredje) generationen i
någon mån kom att tjäna som en språklig femte kolonn. De tillhörde gruppen, men de talade engelska och ville att "landets
språk" skulle användas även om för första generationen immigrantspåket fortfarande var "hjärtespråket".
För det tredje kom första världskriget med sin patriotiska
hysteri att ställa språkfrågan på sin spets. 1 stor utsträckning
har den amerikanska offentligheten lämnat immigrantspråken i
fred. Den har, som en forskare uttryckt saken, ignorerat ihjäl
språken snarare än vidtagit direkta åtgärder mot dem. Världskrigsåren utgör ett undantag. Ett tjugotal amerikanska stater vidtog åtgärder för att motverka den offentliga användningen av
andra språk än engelska. Både praktiskt och framförallt psykologiskt hade dessa åtgärder sin effekt på de särspråkliga grupperna i USA.
Några exempel på språkbytet vid den aktuella tidpunkten:
1917 hölls fortfarande 73,1% av gudstjänsterna i den Norska
lutherska kyrkan på norska. 1918 reducerades andelen till 61,2%,
den största nedgången under den berörda perioden. Efter en liten
återhämtning 1919 (65,7%) och 1920 (62,8%) fortsatte kurvan
nedåt under 1920-talet. 1925 nådde den 47,3%, 1930 37,1%.
Språkbytet gick ännu snabbarei söndagsskolorna och i konfirmationsundervisningen, dvs, inom verksamhetsgrenar som direkt
berörde barn och ungdom. T.o.m. vid kyrkornas sommarkurser
för barn, där ren språkundervisning tycks ha förekommit i vissa
fall —förutom katekes och biblisk historia, skedde ett språkbyte.
(Haugen 1953. 262ff.) Se figur 3.
Även i ett kärnområde som Chisago Lake township i Minnesota
kan motsvarande utveckling konstateras inom den svenska
Augustanasynoden (jfr Lindmark 1971, 236ff.). 1 årsredogörelsen för 1920 angavs det att i Chisago Lake Lutheran Church 17
söndagsskolklasser med 106 barn hållits på svenska, fyra klasser
med 46 barn på engelska; 69,7% av barnen gick alltså år 1920 i
svensk söndagsskola. Enligt årsredogörelsen för 1927 hölls under
det gångna året endast fem klasser på svenska med 27 barn,
medan 24 klasser hölls på engelska med 184 barn; 1927 gick alltså
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Figur 3. Religtos undervisning på norska i Norska lutherska kyrkan
Nordamerika 1917-1928. (Från Haugen, 1953. 262.)

bara 12,8% av barnen i svensk söndagsskola.
Utvecklingen vid Augustana Book Concern, Augustanasynodens förlag, tyder också på att en vändpunkt bör förläggas till
1910- och 1920-talet. Antalet svenska titlar per femårsperiod börjar avtaga mellan 1910 och 1915, upplagornas storlek mellan 1915
och 1920 (Figur 4).
En nedgång kan också konstateras för den nordiska pressen i
allmänhet. Tabell 9 visar en minskning på ca 50% i antalet
danska, norska och svenska publikationer mellan 1910 och 1930.
1 denna krissituation visade det sig att de nordiska språken ingalunda saknade försvarare. 1 pressen och i protokollen från de
nordiska kyrkorna kan man läsa om den språk- och kulturkamp
som fördes. "Ett folks ande lefver och bor ... i språket ... Om
nu den anden är god och dess inflytande hälsosamt, så är det
orätt och stor synd att göra den anden hemlös eller åtminstone
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Figur 4. Utvecklingen vid ABC 1891-1935. (Från Hasselmo, 1974, 65)
Figuren är baserad på årsredogörelserna trän Augustana Book Concern,
publicerade varje år i protokollet från Augustanasynodens årsmöte.
overksam genom att glömma eller fördärfva språket, som utgör
den andens hemvist och verktyg", hävdade en svenskprofessor
vid Minnesotauniversitetet 1923 (Carlson, 1923, 24). Även om få
av hans läsare kanske förstod hans filosofi, så uttryckte han
ändå en känsla som delades av många. Det var ofta endast efter
bitter strid som engelska gudstjänster infördes i de nordiska
kyrkorna. 1 vissa familjer vidgades generationsklyftan genom att
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Tabell 9. Periodiska publikationer på danska, norska och svenska. (Från
Fishman 1966, 59.)
1910
Antal
publikationer
Upplagornas
storlek
Procentuell förändring av antalet
publikationer
Procentuell förändring av upplagornas storlek

123

1920

1930

96

1940

62

1950

37

1960

31

20

922000 925000 580000 334000 193000 120000

—35%

—40 5/r

- 16%

—35%

+0,3% - 37 51c

—42%

—42%

—38%

—22%

ffider tvingade barnen att använda svenska i hemmet, även om
de utanför hemmet i stor utsträckning levde i en engelskspråkig värld.
Särskilt efter första världskriget tillkom en rad organisationer
vars huvudsyfte var att stödja nordiska språk och nordisk kultur
i Amerika. Till dessa hör bl.a. Svenska kulturförbundet, American Swedish Institute i Minneapolis och en rad svenska landskapsföreningar sammanslutna i Provincial Societies of America.
På den norska sidan möter vi under det tidiga 1920-talet Det
norske Selskab i Amerika, där Ha. den kände norskamerikanske
författaren Ole Rølvaag var aktiv. Den danska folkhögskolerörelsen spelade en viktig roll inom den etniska kultursfären i
Mellanvästern. The Vasa Order. Sons of Norway och The Danish Brotherhood förenade etnisk broderskapskänsla med försäkringsverksamhet, i likhet med en rad andra nordiska s.k.
fraternal societies.
Det är svårt att bedöma hur effektiva dessa stödjande åtgärder
varit. Organisationerna har otvivelaktigt i hög grad berikat den
nordiska verksamheten i Amerika, men om dc verkligen haft
någon inverkan på språkutvecklingen torde i hög grad kunna
ifrågasättas. En åtgärd som möjligen skulle ha kunnat ha någon
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effekt kvävdes nästan i sin linda av första världskriget, nämligen undervisningen i nordiska språk i de offentliga skolorna.
Omkring 1910 hade en intensiv verksamhet inletts med syfte
att införa de nordiska språken på schemat i de offentliga "high
schools". (Meixner, 1941. 73ff.) Aktionen var koncentrerad
framförallt till Minnesota och stöddes där av ca 75 nordiska
organisationer. Resultat kom snabbt. 1917 förekom det undervisning i de nordiska spåken i över 60 "high schools" i USA
med ett elevantal på över 4500. Men 1925 förekom språken i endast 36 skolor med ett elevantal på 1155. Orsaken till denna
Tabell lO. Undervisning i de nordiska språken i offentliga "secondary
schools" i USA.
Är

Ungefärligt antal
skolor

1900
1905
1907
1910
1911
1912
1915
1917
1925
1927
1934
1940
1946
1950
1954
1957
1960
1963
1966

1
2
3
5
18
45
50
63
36
22
15
17
IS
13
7
6
8
10
lO

Ungeflirligt antal
elever

?
?

7
7
1190
1 965
4526
1155
1 080
1 227
1 544
1 042
654
459
363
396
296
356

Uppgifterna för perioden 1900-1940 är hämtade från Meixner 1941.126
uppgifterna för perioden 1946-1966 från Bronner-Franzén. 1967.
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snabba tillbakagång torde vara att söka i de nativistiska attityder
som första världskriget skärpte. Hur språkundervisningen skulle
ha klarat sig i det långa loppet om inte första världskriget avbrutit expansionen ärju en annan fråga.
Försök att introducera de nordiska språken som undervisningsämne vid högre uthildningsanstalter i Nordamerika kan
spåras åtminstone till 1850-talet. Flera nordiskamerikanska
college och akademier har haft dylik undervisning ända sedan
de grundades, förutom att en stor del av undervisningen till en
början skedde på immigrantspråket. Mellan 1875 och första
världskriget infördes undervisning i norska och svenska vid
flera statliga universitet i Mellanvästern. Vissa tecken tyder på
att dessa program också led avbräck genom kriget, även om
situationen inte blev lika katastrofal som för de tidigare blomstrande tyska studieprogrammen. Till skillnad från språkundervisningen i "high school" hämtade sig de nordiska studieprogrammen vid t.ex. Wisconsin- och Minnesotauniversiteten snabbt
och har under de sista årtiondena expanderat mycket starkt.
Men återigen måste vi nog konstatera att utvecklingen av dessa
studieprogram knappast haft någon effekt på språkbyteskurvan
bland skandinaverna.
Frågan om de nordiska språkens - och den nordiska kulturens
- ställning på schemat i de offentliga undervisningsanstalterna
kan ses som en fråga om nordisk etnisk självhävdelse i Amerika.
Ur denna synvinkel utgör t.ex. de nordiska organisationernas påtryckningar när det gällde språkundervisningen i "high schools"
endast ett ganska tidigt exempel på det slags "politisk" verksamhet som öst- och sydeuropeiska immigrantgrupper och framförallt de svarta, Chicanos och indianerna ägnat sig åt under det
sista kvartsseklet. Kulturell pluralism ställdes tidigt mot smältdegelsideologin.
Frågan om de nordiska språkens ställning vid undervisningsanstalterna har också en annan sida. Om den nordiska kulturen
skulle bevaras i Nordamerika så måste den fortplantas inte bara i
form av vad antropologerna kallar den "lilla traditionen" utan
också i form av den ''stora traditionen'', litteratur, historia,
musik etc. De nordiska språken måste odlas bland ungdomarna,
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om de skulle vinna aktning inom "mainstream' '-kulturen och inte
betraktas som mindrevärdiga "brogues". De talande själva
måste övervinna känslan av att den språkform de använde var uttryck för regionala och sociala begränsningar som inte passade
den "amerikanska drömmen". Formell träning i immigrantspråket och dess litteratur skulle fylla dessa krav.
Det påpekades ofta i immigrantlitteraturen och pressen att det
språk immigranterna i allmänhet förde med sig var dialektalt.
Icke desto mindre förekom det, och förekommer fortfarande,
också ett utjämnat språk. Vissa dialektdrag undveks; i stället användes ett uttal som troligen baserades antingen på gudstjänstspråket eller direkt på skriftspråket. Men ändå kunde nog många
dela de känslor som Änni iG. N. Malms roman Charli Johnson,
svensk-amerikan, uttryckte när hon förklarade att hennes västgötska variant av amerikasvenskan lade hinder i vägen för hennes romans med den nyanlände studenten Charli: "När vi talar
engelska, är det inte så. Då är vi mer jämlika." (Malm, 1909,
183.) Vägen till den språkliga jämlikheten gick oftare via engelskan än via skolutbildning i det "gamla landets" språk.
Det är svårt att säga om den engelska påverkan kan ha påskyndat språkbytet. Immigranterna och deras efterkommande
var, att döma av tryckta beskrivningar och intervjuer, ofta medvetna om att de talade "mixat språk". Nordiska besökare tycks
sällan ha missat ett tillfälle att ondgöra sig över de forna landsmännens förmenta språkliga barbari.
1 sista hand får vi dock helt enkelt se språkbytet bland skandinaverna i Nordamerika som ett av de många fall där det amerikanska samhällets attraktionsförmåga så småningom smulat sönder den särspråkliga kulturen. Engelskan har alltid varit starkt
dominerande. Det har beräknats att åtminstone 85% av den amerikanska befolkningen alltid haft engelskan som modersmål; och
den övriga befolkningen har varit fördelad mellan ett fyrtiotal
språk. Attraktionskraften förklaras ytterligare om vi betonar att
den del av nationalprodukten som tillhört de engelsktalande alltid betydligt överskridit deras andel av befolkningen.
Samtidigt har det amerikanska samhället i stort sett stått öppet
för den som velat söka vinna inträde; detta har åtminstone i stor
utsträckning gällt för nordeuropéerna. Genom ekonomisk, social
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och politisk rörlighet har många haft tillftille att försöka förverkliga den "amerikanska drömmen". Men detta har i viss mån
skett till priset av anpassning och avetnisering.
Slutningen har masskulturen i Amerika, liksom på så många
andra ställen i världen, underminerat de etniska särdragen. Med
hjälp av en effektiv marknadsföring har kulturen "amerikaniserats", inte bara i USA utan också i andra delar av världen.
1970-talet och framtiden

1970 angav drygt 1,4 miljoner personer i USA att de hade nordiskt modersmål. Denna grupp bestod av ca 285 000 utlandsfödda, av drygt 800 000 infödda av utländskt eller blandat föräldraskap och av ca 350 000 infödda av infött föräldraskap.
194462 personer angav danskt modersmål. 612862 norskt och
626 102 svenskt; åtminstone 7000 eller 8000 personer torde ha
haft isländskt modersmål. Se figur Sa.
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1971 angav drygt 80000 personer i Kanada att de hade nordiskt
modersmål. 27 395 personer angav danskt modersmål, 27 405
norskt, 21 680 svenskt och 7 860 isländskt. Endast ca 10000 personer ansåg sig dock använda ett nordiskt språk mest i hemmet.
Av dessa angav 4690 personer danska. 2 160 norska. 2210
svenska och 995 isländska. Se figur Sb.
Gruppen med nordiskt modersmål utgjorde endast ca 0.7% av
USA:s befolkning men drygt 6% av befolkningen med ickeengelskt modersmål. 1 Kanada utgjorde gruppen med nordiskt
modersmål ca 0,4% av befolkningen och ca 3% av befolkningen
med icke-engelskt/franskt modersmål.
De nordiska språken lever kvar som dagligt talspråk bland
mestadels äldre immigranter: i vissa nordiska kärnområden talas
de också av medlemmar av andra och tredje generationen. De
kanadensiska uppgifterna om hemspråk antyder dock att endast
en liten procent av den grupp som anger nordiskt modersmål
numera använder språket regelbundet.
De nordiska språken förekommer någon gång som gudstjänstspråk i de forna nordiska religiösa organisationerna, mestadels
vid speciella tillfällen som julottor och etniskt betonade högtider.
Religiösa radioprogram på de nordiska språken förekommer
också.
De nordiska språken används av vissa etniska organisationer
vid möten och på speciella högtidsdagar. Åtminstone hälsningar
och kanske ett par historier på immigrantspråket hör till i dessa
sammanhang.
Den sista verkliga institutionella bastionen för de nordiska
språken i Nordamerika är den etniska pressen. 1975 utkom fortfarande enligt Ayer's Directory sjutton tidningar på de nordiska
språken i Nordamerika. Av dessa var fyra danska, fem norska
och åtta svenska. Bland de största kvarlevande publikationerna
märks Den Danske Pioneer i Chicago (sista rapporterade prenumerantantal 5000. 1973), Nordisk Tidende (norsk) i Brooklyn.
N.Y. (7625, 1975), Svenska Amerikanaren Tribunen i Chicago
(18 579, 1975), Nordstjernan-Svea i New York (7500, 1974) och
Svenska Posten i Seattle, Washington (2800, 1975). Dét sammanlagda prenumerantantalet var enligt senast rapporterade
uppgifter 11 776 för de danska tidningarna, 19525 för de norska
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och 37771 för de svenska. Den sista isländska tidningen, Lögberg-Heimskringla, vilken som så många av sina kolleger var
resultatet av en sammanslagning, lades ner 1971. Tidningen lär
dock nyligen ha återupplivats.
De nordiska språkens ställning som undervisningsämne 1" high
school" är mycket prekär. Tabell 10 (s. 122) anger att enligt de
tillgängliga rapporterna från 1960-talet ca 10 skolor hade dylik
undervisning; elevantalet låg mellan 300 och 400. Flera av dessa
skolor har nu uppgett denna undervisning, tydligen mestadels i
samband med pensionering av lärarna i fråga. En enkät från
1975 tyder på att norska och svenska då var representerade i fyra
"high schools" vardera; ingen undervisning i danska eller isländska rapporterades. Vissa tecken tyder dock på att studiet av
de nordiska språken kan få ett uppsving genom det nya intresset
för etniska studier.
Vid flera av de college som grundats av nordiska immigranter
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har danska, norska och svenska fortsatt att ha en stark ställning,
eller nyligen fått sin ställning stärkt. Till dessa college hör främst
Dana College i Blair, Nebraska, St. Olaf College i Northfield,
Minnesota, Luther College (norskt) i Decorah, lowa, Augsburg
College (norskt) i Minneapolis, Augustana College (svenskt) i
Rock Island, Illinois, och Gustavus Adolphus College i St. Peter,
Minnesota.
De nordiska språkens, och över huvud taget de nordiska studiernas, ställning har under de senaste årtiondena i hög grad
stärkts vid de amerikanska universiteten. 1939 rapporterades
för universiteten ett kursdeltagande på 856 studenter. 1973 var
motsvarande siffra 4584 (Askey et al.. 1975. 126). 20 universitet
erbjöd år 1939 kurser i nordiska ämnen; 1973 var siffran 62.
Av de 4 584 studenterna som rapporterades som deltagare i nordiska kurser 1973 läste 108 danska, 590 norska, 987 svenska,
232 fornisländska, 21 modern isländska, 83 finska och 2 563 nordisk litteratur, lingvistik och andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.Särskilt beträffande den sistnämnda undervisningen har det skett ett oerhört uppsving under senare år.
Efter en period då de nordiska studieprogrammen tenderade
att avlägsna sig från sitt etniska förflutna - för att hävda sitt rent
akademiska berättigande och sin roll inom s.k. "area studies" kan tecken nu spåras på ett förnyat intresse för de etniska studierna. Om vi tillämpar Hansens lag på dessa institutioner kan vi
kanske säga att de under sin andra generation ansåg det nödvändigt att bryta de etniska banden för att vinna akademisk legitimitet; som fullt legitima tredjegenerationare kan de nu återknyta banden med den etniska traditionen via forskning och undervisning.

Perspektiv

Det krävs inte någon större fantasi, eller läggning för pessimism,
för att förutsäga att de nordiska språken i Nordamerika som en
aspekt av en kontinuerlig immigranttradition håller på att dö ut.
Sedan 1940 har den första nordiska generationen i USA minskat med minst 20% per årtionde. Mellan 1960 och 1970 minskade
de danskfödda med 27.9%, de norskfödda med 36,5% och de
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svenskfödda med 40,8Y. Endast de islandsföddas antal ökade,
från 2 769 till 2 868. Om den procentuella nedgången fortsätter att
öka i ungefär samma takt som under de två senaste årtiondena
torde de utlandsfödda knappast komma att överstiga 10000 för
vart och ett de tre "kontinentala" nordiska länderna år 2000 om inte en ny emigration äger rum. En halvering av den islandsfödda gruppen kan tänkas.
Den andra nordiska generationen i USA höll sig ganska stabil
fram till 1960; men mellan 1960 och 1970 minskade den danska
andra generationen med 16.0%, den norska med 16,8% och den
svenska med 18.4%. Om vi återigen antar att den procentuella
nedgången fortsätter att öka i ungefär samma takt som under de
två senaste årtiondena torde denna grupp, som 1970 uppgick till
ca 1,47 miljoner, år 2000 komma att ha reducerats till mindre än
en halv miljon.
1940 angav ca 45% av den nordiska andra generationen nordiskt modersmål; 1960 hade denna andel reducerats till ca 227,
om vi antar att Fishmans skattningar är riktiga. Om andelen fortsätter att halveras vart tjugonde år så torde gruppen med nordiskt modersmål i andra generationen år 2000 komma att ha reducerats till ca 25 000 (5%) enligt den tidigare definitionen (det
språk som huvudsakligen användes i hemmet under den tillfrågades barndom). Norska och svenska skulle enligt denna beräkning vara representerade av ca 10000 personer vardera,
danskan av ca halva detta antal och isländskan av några hundra
personer. Enligt 1970 års definition (det språk som talades i hemmet jämte engelska) kan siffran komma att ligga närmare 90000
personer, av vilka ca 15000 skulle ha danska som modersmål, ca
40 000 norska, drygt 30000 svenska och kanske närmare ett par
tusen isländska.
Om nordiskt modersmål bland de infödda av infött föräldraskap, den tredje generationen i vidare bemärkelse, fortsätter att
förhålla sig till nordiskt modersmål i andra generationen på
samma sätt som 1960 torde år 2000 %rre än 5000 personer i USA
i denna generation komma att ha nordiskt modersmål, enligt den
tidigare definitionen. Ca 3 000 personer skulle ha norska som
modersmål, ca 1 000 svenska, ca 500 danska och kanske något
hundratal isländska. Med 1970 års definition skulle siffran kunna
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ligga omkring 40 000, ca 4 000 med danska, 26 000 med norska,
9 500 med svenska och kanske några hundra med isländska som
modersmål.
Utvecklingen i Kanada är svårare att förutsäga, särskilt den
som har att göra med begreppet "etnisk grupp" i den kanadensiska censusen. Det torde dock vara ganska klart att om utvecklingen för de utlandsfödda skandinaverna, sammanlagt ca 60 000
1971, fullföljer de trender som visat sig under de senaste årtiondena så skulle år 2000 endast de danskfödda överstiga 10000 till
antalet. Det är den danska invandringen till Kanada under 1950talet som gett denna grupp en starkare ställning. De norskoch svenskfödda grupperna skulle troligen var och en ligga
mellan 2 000 och 3 000 personer, den islandsfödda på några
hundra.
Kurvorna för de infödda medlemmarna av de nordiska etniska
grupperna i Kanada, utom för den norska gruppen, började peka
nedåt mellan 1961 och 1971. Sammanlagt bestod grupperna då av
över 380 000 personer. Det är möjligt att denna grupp kan komma
att hålla sig relativt konstant under några årtionden.
Utsikterna för de nordiska språkens bevarande bland de infödda kanadensarna är dock inte särskilt goda. 1971 angav endast
drygt 75/c av de infödda medlemmarna av de nordiska etniska
grupperna nordiskt modersmål. Sammanlagt hade färre än 25 000
infödda kanadensare nordiskt modersmål, av vilka inga tycks ha
varit danskar, ca Il 000 norrmän, 7500 svenskar och 6 150 islänningar. Mellan 1961 och 1971 minskade antalet infödda med
nordiskt modersmål med ca 40%. Det skulle inte krävas någon
särskilt stark acceleration av nedgången för att nästan helt utplåna nordiskt modersmål bland de infödda kanadensarna omkring år 2000.

Vi kan alltså konstatera att Gustaf Andreens förutsägelse från år
1900 att svenskan - och, får vi förmoda, de andra nordiska språken - i Amerika inte skulle förklinga under det tjugonde århundradet torde komma att gå i uppfyllelse. Men vi måste också
konstatera att hans försiktighet när det gällde att sia om det
tjugoförsta århundradet var välbefogad. Om ingenting oförutsett
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inträffar verkar det inte troligt att de nordiska immigrantspråken
kommer att länge överleva nästa sekelskifte.
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Språk och framtid - några spekulationer
Bengt Sigurd

Framtidsforskare letar efter data som antyder trender och utvecklingsmönster. Det är framförallt kvantitativa data som då är
intressanta. Man vill gärna få tag i linjer vars förlängning man
kan gissa sig till.
När det gäller språk är situationen notoriskt svår. Språk tillhör, tillsammans med kultur, religion och politiska värderingar
de svårvägbara företeelserna i samhällen, och de har mycket
riktigt inte varit föremål för något större intresse från framtidsforskarnas sida. Det är mera lockande för futurologin att arbeta
med råvarutillgångar, energikonsumtion och befolkningsutveckling. Kanske har vissa futurologer också föreställt sig att utvecklingen inom kultur etc. är sekundär och kan härledas ur den
materiella utvecklingen. Kahn (1976) är ett av de få futurologiska
arbeten där språk nämns - dock endast som exempel på områden
som man också bör ta itu med. Malmberg är en av de få språkmän som ägnat frågan intresse (Malmberg, 1977).
När jag i det följande ger mig in på en diskussion om några
framtidsperspektiv för språk sker det med största tveksamhet.
Det finns inte många att hålla i handen under en sådan vandring. Man befinner sig på ett gungfly så snart man ger statistiska uppgifter för språk. Men även en promenad i tunn luft kan
vara hälsosam och den kan ge intressanta vyer.

Ett globalt perspektiv

Sammanställer man statistik rörande antalet talare av olika språk
(efter Traunmtiller, 1976) får man grovt den bild som visas i
figur 1. Stapeldiagrammet har där kombinerats med ett kumulativt diagram ovanför. Vi har nöjt oss med siffrorna för de lO
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största språken och antyder sedan bara hur diagrammet fortsätter.
Siffrorna är avrundade till jämna lO-tal. De är oerhört osäkra,
främst av tre skäl. Vad som skall räknas som ett eget språk och
vad som skall räknas som en variant (dialekt) är oklart och språk
som skiljer sig åt som de nordiska kan gladeligen ha sammanförts till ett språk på andra håll i världen. Det är omöjligt att vara
konsekvent, när uppgifterna måste hämtas från alla världens
hörn och helt enkelt inte går att kontrollera på platsen. Ett annat
problem är att naturkatastrofer, krig och politiska förändringar
kan göra uppgifter inaktuella över en natt. Ett tredje problem
skapas av flerspråkighet, eftersom det är svårt att veta hur sådana personer bokförs. Visserligen byggs inga hypoteser i det
följande på detaljer, men man måste ständigt hålla i minnet att
grunden sviktar.
Av diagrammet figur 1 ser man att (nord)kinesiska med sina ca
600 millioner leder, och att steget till tvåan engelska med dess
300 millioner är stort. Därefter kommer hindi/urdu med 270,
spanska 220, ryska 150. Steget till det följande språket blir allt
mindre alltefter man går åt höger och kurvan närmar sig 0.
(Vi avstår från att försöka anpassa någon matematisk modell till
dessa data.)
Kurvans utplaning avspeglar sig också i det kumulativa diagrammet som antytts ovanför i figuren. Där kan man se hur stor
del av världens befolkning - ca 4 000 millioner - som täcks av
kinesiska, av kinesiska plus engelska, av kinesiska plus engelska
plus hindi/urdu etc. De 10 största språken täcker ca 50% av
världens befolkning. Kurvan närmar sig alltmera långsamt taket
4 000 miljoner.
Om vi hade fortsatt diagrammet åt höger skulle vi så småningom ha hittat de nordiska språken, svenska först, färöiska
långt senare. Man brukar uppge att det finns ca 3 000 språk så
diagrammet skulle faktiskt bli ca IS meter brett om vi hade med
alla språk. De mindre språken bidrar med allt mindre andelar.
En första idé om utvecklingen av den globala situationen kan
man bygga på tillgängliga prognoser om befolkningsutveckling. Vi kan kalla denna prognos för befolkningsutveckhngsspråkprognosen. Vid lika utveckling skulle hela diagrammet
6— De nordiska språkens framtid
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Figur 1. Diagram visande antalet talare av olika språk i rangordning.

lyftas successivt. 1 verkligheten är befolkningsökningen ojämn.
År 2012 beräknas jorden ha 8000 millioner - om inte tillväxten
hämmas. Utvecklingen i industriländer beräknas bli minst, något större blir den i centralplanerade länder som Sovjet och Östeuropa samt centralptanerade länder i Asien (som Kina), störst
blir den i utvecklingsländer (Bra böckers lexikon band 2).
Befolkningsökningen kommer inte enbart att bestämma språkens utveckling. Det är troligt att det sker andra rörelser liksom det har skett tidigare i historien. För att ffi en uppfattning
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om vad som kan hända kan man tänka på de stora språkbyten
som skett i historien. Fischman (Fischman, 1971 a, s. 299)
nämner fem stora fall av språkbyte, fall då stora populationer
antog ett nytt språk eller en ny variant och eventuellt samtidigt
gav upp en variant eller ett språk som de tidigare hade. Fallen är
Övergång till folkspråken (vernacularisering) i Europa inom
administration, teknik, utbildning, kultur. Började under renäs san sen.
Användningen av engelska (anglifiering) i Nordamerika och
spanska (portugisiska) i Sydamerika (hispanisering) i stället
för indianspråken.
Användningen av engelska och franska som elitens språk för
internationell kommunikation.
Försöken att sprida ryska som ett gemensamt språk i Sovjetkontrollerade länder (russifiering) ganska nyligen - inte så
framgångsrikt som man tänkt sig.
Utbyte av importerade språk för internationell kommunikation (franska, engelska) och parallell ökad användning av folkspråken (vernacularisering) i många länder i Afrika och Asien.
Vi kan tillägga följande ur den tidigare historien. Århundradena
närmast före Kristi födelse förekom ett omfattande språkbyte
när latin bredde ut sig först över Italien, sedan vidare över stora
delar av Västeuropa och västra Nordafrika. De arabiska
erövringar som började under 600-talet innebar språkbyte för
länderna vid Medelhavets södra och östra kuster.
En annan hypotes man kan komma att tänka på när man ser
diagrammet figur 1 är att utvecklingen går så att de stora språken
tar över allt större del av världens befolkning, medan de små förlorar terräng - en del blir döda språk, en del faller helt i glömska.
Vi kan som stöd tänka på utvecklingen av multinationella företag som slukar mindre företag, imperier som slukar små länder,
djurarter som dör ut. Denna hypotes (som vi kan kalla stordrifts135

hypotesen) innebär att kurvan höjer sig ytterligare i början av
diagrammet, samtidigt som diagrammet kortas av från höger. De
tio största språken skulle då täcka ännu mer än 50% av världens
befolkning.
Det är sant att språk försvinner även i vår tid, t.ex. många sydoch nordamerikanska indianspråk, men nya språk uppstår också
och stordriftshypotesen har svagheter. Stordriftshypotesen skulle
i extremfallet leda till att vi bara fick ett språk på jordklotet.
Utan något ytterligare optimeringsresonemang går det inte att
motivera att utvecklingen skulle stanna vid t.ex. 1 000 eller 50
språk. Samma problem möter naturligtvis dem som vill förklara att små företag uppslukas av större bara med hänvisning
till stordiftens fördelar. Det finns andra faktorer som verkar
i motsatt riktning och gör extremfall osannolika. Och liksom
nya småföretag faktiskt uppstår så uppstår nya språk. 1
historien har nya språk uppstått ur dialekter - t.ex. de romanska
språken ur vulgärlatinet - och inget säger att inte nya språk skulle
uppstå på samma sätt. Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning moderna kommunikationer har förändrat betingelserna för
uppkomst av nya språk. Till de mera intressanta exemplen på
nya språk hör avgjort nynorskan (se bidrag av Vinje och Kristiansen i denna volym).

Ökar flerspråkigheten?

Man måste när man diskuterar utvecklingen också observera att
språk i viss utsträckning har samma talare. Stora språk
som engelska, ryska, spanska kan därför breda ut sig som sekundärt språk utan att de små går under. Detta är ett karakteristiskt
drag i Skandinavien där engelskan uppenbarligen breder ut sig Norden kan nästan alla i de yngre generationerna förstå och tala
engelska - utan att de nordiska språken därför försvagats att
döma av rapporterna till denna konferens.
Det finns inte tillgänglig statistik ens för Europa på denna
punkt, men man vågar nog gissa på en ökning av tvåspråkigheten eller tom. flerspråkigheten om vi använder denna term
som beteckning för kunskaper i modersmålet plus ett eller flera
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språk. 1 Sverige har gruppen av dem som har engelska som andra
språk ökat. Genom invandrarna har också grupper som har
svenska som andra språk ökat kraftigt. En utveckling mot tvåspråkighet där det andra språket är engelska, tyska eller franska
rekommenderas av EG. En storstilad plan för successiv koncentration till några stora språk i Europa redovisas i Haarmann
(1974).
Den moderna inställningen i dagens Sverige är påfallande
liberal. Man menar att de språk man kan inte hämmar utan snarare hjälper varandra. De språk som skolan traditionellt undervisat i anses inte ha någon större störande effekt på nationalspråket svenska, inte heller de nya invandrarspråken finska
(154000), estniska (24000). serbiska (18000). grekiska (12 000),
ungerska (10000), kroatiska (9000). italienska (7000), polska
(5000). (Siffrorna anger antalet invånare med dessa modersmål enligt SOU 1974:70. Nya utredningar pågår för att
finna ut hur många olika språk som f.n. talas i Sverige - uppgiften är inte helt enkel.) Jag har faktiskt inte ens hört några
röster som hävdat att det finns risker för svenska språket med
dessa nya invandrarspråk. 1 fråga om skolans språkundervisning
kan man observera att påverkan från latin och franska har ansetts
berömvärda av en generation som emellertid har svårt att acceptera den yngre generationens påverkan från engelska.
Uppenbarligen hänger den nya flerspråkigheten intimt samman
med rörligheten på arbetsmarknaden, ökade kommunikationsmöjligheter, ökad informationsspridning, internationalism, massmedia. Mycket tyder på att Sverige utvecklas mot flerspråkighet: hemspråkundervisning, program på invandrarspråk i radio
och TV, utveckling av tolkverksamheten (inklusive reguljär
tolkutbildning). Jag har aldrig sett något officiellt uttalande om
att språklig pluralism eftersträvas i landet.
Jag har inte heller sett någon seriös diskussion av de tänkbara
konsekvenser av plurilingvalismen i Sverige - och Norge och
Danmark (Finland tycks gå sin egen väg). Man kan tänka sig att
ett av de första tecknen blir större latitud i uttal och större
variationsvidd både i fråga om vad som verkligen talas och i fråga
om vad man accepterar som riktig svenska. Den gamla andan
från Wellanders och Bergroths dagar kan få ge vika för en ny
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internationell svenska. Det kan gå med svenskan som med
engelskan i USA och Storbritannien - där har man vant sig vid
att det finns många varianter, med olika prestige. Vi kan få en
polsk svenska, en grekisk svenska, en turkisk svenska vid sidan
av den finska svenskan (finlandssvenskan). Man har väl knappast inregistrerat någon påverkan från invandrarspråken ifråga
om ordförråd eller syntax på svenskan (t.ex. alternativa ordföljder), men utländsk accent reagerar vi kanske allt mindre på.

Får minoritetsspråken ökad status?

Karl W. Deutsch är en av de få som vågat sig in på spekulation
om utvecklingen av språksituationen i Europa. Speciellt har han
studerat förhållandet mellan språk och nation. Om man sammanställer Deutschs uppgifter okritiskt får man diagrammet figur 2.
Enligt Deutsch har antalet "fullfiedged national languages"
Europa ökat från 6 år 950 till 53 år 1937. Deutsch ger dessa
uppgifter endast i fotnoter, men de är inte sämre än att en
auktoritet som Trudgill återger dem Trudgill, 1976). Här är
heller inte platsen att kritisera Deutschs siffror eller föra beräkningarna vidare fram till 1970-talet. Vi hänvisar till hans originalskrifter Deutsch. 1942).
Deutsch menar att ökningen går allt snabbare: under 1800talet tillkom 14 språk, under de första årtiondena av 1900-talet
tillkom sedan ytterligare 23 språk. Vi har ritat in en rät trendlinje och dess ekvation i diagrammet för att antyda hur en sådan
ser ut om man letar upp den (med minsta kvadratmetoden och
trots spridningen av punkterna). 1 själva verket är det kanske i
stället en .f-linje som utvecklingen följer. Utvecklingen från år
1000 böjer av uppåt, men så småningom måste kurvan plana ut
eftersom det inte finns mer än något 75-tal språk i Europa som
rimligen kan bli nationalspråk eller officiella språk. Vill man
vara ännu mera spekulativ kan man tänka att det vi ser är en del
av en oscillation mellan tillstånd med stora statsenheter och små
statsenheter. 1 de stora statsbildningarna undertrycks minoritetsspåken varför antalet nationella språk blir lågt under sådana
perioder. Under perioder av regionalism får minoritetsspråk
nationell eller åtminstone officiell status. Vi är just nu inne i en
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Figur 2. Diagrammet visar (baserat helt påDeutsch) antalet nationalspråk
(officiella språk) i Europa vid några tidpunkter under de senaste 1 000
åren. En rät linje har anpassats för att visa trenden och dess ekvation
visas också.

period av regionalism. Men nu har våra spekulationer blivit mer
än lovligt luftiga.
Det finns många exempel på ökning av minoritetsspråkens status i Europa. Ökad status har bl.a. följande nått: baskiska,' iriska, walesiska, gaeliska, bretonska, samiska, fdröiska, grönländska. Hand i hand med ökad status följer ofta krav på natioEn intressant utredning om minoritetssituationen ärG. F. Meier. "Das
Problem des Baskischen als Nationalsprache' (Meier, 1976).
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nell självständighet eller frigörelse. 1 Sverige kan man konstatera
att de dövas teckenspråk, som ju också är ett minoritetsspråk,
fått ökad status på senare tid (se för mera detaljer Malmberg,
1977).

En mekanisk modell för språkpåverkan

1 resonemang om utveckling, påverkan mellan språk, kulturer
eller länder skymtar ofta ett ganska mekaniskt betraktelsesätt
som vi nu skall göra explicit för att sedan kunna diskutera svagheten 1 det. Man säger att latinets spridning och inflytande på
t.ex. de germanska språken berodde på det romerska väldets
dominans och att det lågtyska inflytandet på svenskan under
medeltiden berodde på den handel och ekonomiska aktivitet som
utgick ifrån vissa stater där lågtyska talades. Att avståndet mellan de områden där språken talas också spelar en roll förefaller
självklart - vi skulle påverkas mindre av kinesiska än av tyska
även om deras kulturella och ekonomiska styrka vore lika.
Man kan då komma att tänka på den klassiska ekvation för
kroppars attraktion (gravitationsekvationen) som Newton föreslagit
(1)

K= ml dOm2

där m1 och m2 är mått på de båda kropparnas (partiklarnas) massa
och d är avståndet mellan dem. Den kraft som gör att de dras till
varandra är alltså proportionell till produkten av deras massor
och omvänt proportionell till kvadraten på avståndet mellan
dem.
Steget till att dra in denna ekvation när det gäller att diskutera påverkan mellan språk är inte så långt som man kanske
skulle kunna tro. Ekvationen har tidigare kommit till användning i kommunikationsforskning. Den ger nämligen en hygglig
uppskattning (approximation) av kommunikationsfiödet (tratiken) mellan två orter. Då låter man m och m2 stå för folkmängden i orten 1 respektive 2 och d för avståndet mellan dem. FormeIn användes för att göra prognoser rörande trafikmängd på
vägar. Man kan då tala om teoretiskt beräknad trafikmängd och
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verklig trafikmängd (se Haggett, 1965; Olsson, 1965).
Att använda den för att förutsäga språklig påverkan är emellertid ganska vanskligt.' Ett problem är att beräkna avståndet. Förr
kunde man kanske utgå ifrån centrum i språkens hemland. Men
i den moderna världen sprids språken genom radio, telefon.
tryck, TV förutom genom resenärer och emigranter och det är
svårt att ange punkter att mäta ifrån. Engelska har definitivt
kommit närmare oss genom TV - rakt in i vardagsrummet - och
det kan inte vara korrekt att bara mäta avståndet från ett geografiskt centrum i det gamla hemlandet England, när språket
tjänar som internationellt språk och talas också i USA, Canada,
Australien. Ett annat problem är att avstånd kan vara mycket
olika: vatten kan verka sammanhållande, berg hämmande. Avstånd som passerar politiska gränser som järnridån verkar hämmande etc.
Som mått på språkens "massa" kunde man ta de folkmängdssiffror som vi tidigare talade om (figur 1). Ett mera intressant
alternativ är kanske bruttonationalprodukten för språket (eller
snarare för de länder där språket talas). Bruttonationalprodukten
avspeglar ju den ekonomiska tyngden och aktiviteten, något som
ofta nämns när man talar om språklig och kulturell påverkan.
Ett försök att skatta några olika språks andel av den sammanlagda bruttonationalprodukten i världen har gjorts av Traunmöller (Traunmöller, 1976), och resultatet visas i figur 3. Svårigheterna att ta fram siffror av denna typ är mycket stora och vi
nämner dem med stora reservationer. Som vi ser från tabellen
är nu engelska dominerande med 35% av världens sammanlagda
bruttonationalprodukt, därefter kommer ryska, tyska, japanska,
franska, spanska, kinesiska, italienska, arabiska, hindi/urdu.
Ordningen mellan språken är nu en annan än när vi gick efter
talarantalet. Steget mellan engelska och de följande är mycket
stort, något som väl motsvarar den intuitiva uppfattning om
engelskans roll som man har.
Trudgill (Trudgill, 1975) har också försökt överta diffusionsforskares
synsätt för att förklara dialektal påverkan mellan olika orter och har
använt samma formel och diskuterat dess möjligheter att förutsäga vissa
empiriska data.
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Figur 3. Diagram visande skattad % av världens totala bruttonationalprodukt (Traunmriller).

Om vi nu sätter in värdena för engelska och franska i formeln
och sätter avståndet till 1 får vi följande mått på den ömsesidiga
påverkan (kraften) mellan engelska och franska:

=235
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Språken påverkar emellertid inte varandra lika mycket och om
vi fördelar denna påverkan i proportion till språkens storlek får
vi för engelskans påverkan på franska 197 enligt följande beräkning. (1 Frankrike har man på senare år reagerat starkt på det
engelska inflytandet.)

=197
Franskans påverkan på engelska skulle då bli 38. Beräknar man
på motsvarande sätt engelskans påverkan på svenska, sätter
avståndet till 2 och svenskans värde till 1 får man värdet 8 för
engelskans påverkan på svenska, medan svenskans påverkan på
engelska blir 0,5. Vi skall inte driva dessa räkneexempel längre
eftersom det bara gäller att antyda hur formeln skulle fungera.
(Den dramatiserar skillnaden mellan små och stora språk - kanske för mycket.) Vi skall i stället övergå till att kort diskutera
vilka empiriska tecken på språklig påverkan som man kan
konstatera.
Den påverkan vi försökt få fram teoretiska mått på ovan kan
man korrelera med kvantitativa mått på påverkan i ordförråd,
syntax, uttal. För att mäta mängden inträngande lånord kunde
man t.ex. tänka sig att räkna fram olika språks andelar av ordförrådet i en text på 1 miljon ord tidningstext - den textmängd
det datalingvistiska projektet i Göteborg använder. Det är intressant att observera att japanska faktiskt har trängt in i
svensk text genom namn som Yamaha, Honda, Toyota, Sansui.
Då inser man också att påverkan kan ta sig olika uttryck och att
strukturella skillnader mellan språk spelar en roll.1 Påverkan
från engelska röjer sig förvisso i mycket mer än namn i svensk
text. Som exempel på hur långt påverkan kan gå kan man ta det
halvengelska fackspråk som många akademiker talar. Där finner
man förutom rena fackord uttalade med mer eller mindre engelskt (eller amerikanskt) uttal även fraser som: "as far as 1 can
see", "1 am telling you", "believe me", "hopefully".
'Trudgill (Trudgill, 1975) inför en faktor i formeln (s) som varierar med
likheten mellan språken.
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Man kan också ta det mått vi fått fram genom formeln ovan
som en indikation på vilka språk som sannolikt favoriseras av
skolsystemet i länderna. Trycket att ta engelska i stället för
svenska i Finland som andra språk reflekterar det förhållandet
att engelskan har mycket större ekonomiskt värde. Att svenskan
ligger geografiskt närmare spelare en mindre roll numera. Vår
formel skulle om vi satte in värden visa att engelskans attraktionskraft är större än svenskans. Men man måste i sådana här
sammanhang röra sig med många svårvägbara faktorer och varje
försök att precisera kvantitativa resonemang leder in i svårigheter.

Faktorer som bestämmer språks motstånds- och expansionskraft

Vi diskuterade tidigare svårigheterna att tillämpa ett mekaniskt
betraktelsesätt ifråga om språks påverkan på varandra. 1 den
mekaniska formeln ingick m ("massa") som har att göra med ett
språks motståndskraft eller dess expansionskraft. Valet mellan
beteckningarna motståndskraft och expansionskraft beror på om
man ser språket i en försvarssituation eller i en aggressiv situation. Det är inte nödvändigtvis samma faktorer som spelar en
roll i dessa två olika lägen, men vi skall försöka behandla dem
tillsammans i det följande.
Vi har nämnt talarantalet som ett mått på språks kraft och vi
försökte använda ett ekonomiskt mått motsvarande bruttonationaiprodukten när vi beräknade språks påverkan. Vi skall nu se
mera realistiskt på situationen och tänka på några andra faktorer
som kan spela en roll för språks möjligheter att överleva eller
göra motstånd i konkurrenssituationer.
Liknande diskussioner har förts när man diskuterat typologi
för språksituationer inom nationer (Ferguson, 1971) och när det
gällt att bedöma språks lämplighet som nationalspråk (officiellt
språk) och i diskussioner av talares språkliga lojalitet.
Stewart (Stewart, 1968) nämner följande faktorer som viktiga: språkets standardisering (5), språkets autonomi (A), dess
historicitet (H) och dess vitalitet (V). Lite mera formellt kan vi
skriva följande uttryck där vi säger att motståndskraften (massan: m) är en funktion av dessa faktorer, de tidigare nämnda
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talarna (T) och ekonomi (E) samt en politisk faktor (P) som vi
skall diskutera nedan.
(2)

m=f(T,E,S,A,H,V,P)

Vi skall kort kommentera dessa faktorer med tanke på deras
betydelse för de nordiska språkens motståndskraft mot andra
språk eller mot varandra. Standardiseringen (S) kan man försöka
mäta objektivt som anslutningen till (avvikelsen från) en norm i
text och tal. Man kan också mäta den subjektivt genom att studera i vilken utsträckning språkutövarna är överens om "vad det
skall heta" (även om de inte själva lyckas följa den normen). 1
båda fallen torde man få goda värden i de nordiska språken.
Som ett annat tecken på standardisering kan man ta förekomsten
av språkvårdande organ och institutioner, språkvårdshandböcker etc. Denna språkets vakttjänst är påfallande väl utvecklad i
de nordiska språken och den tycks också motsvaras av en språklig medvetenhet (rörande detaljer, se rapporter från de enskilda
språken).
Historicitet (H) är något som de artificiella språken saknar.
De nordiska språken har det i hög grad - särskilt isländskan - och
i den mån historicitet är viktig för motståndskraften så är de
nordiska språken väl försörjda. Autonomi (A) är vad en dialekt
till ett riksspråk saknar. Utomlands tycker man ofta att de nordiska språken är varianter, men för oss själva har de alla en
självständig profil som gör dem motståndskraftiga. Bokmål (riksmål) hade väl en svaghet i kampen mot nynorska genom att det
verkade vara en variant av danska, inte ett autonomt språk.
Vitalitet (V) har att göra med språkets användning. Man kan
ta antalet talare som mått på vitaliteten - döda språk kännetecknas just av att de saknar vitalitet. Ett intressant mått kunde vara
antalet talare (T) per ytenhet (Y) vilket skulle fånga talarnas utspridning och antyda språkets sårbarhet i en konkurrenssituation. Tillbakagången av de nordiska språken i Amerika beror väl
bl.a. på att man där inte hade så många att tala språket med. Som
mått på vitaliteten kunde man också ta mängden tryck - att mäta
mängden tal ställer sig svårare. Det är påfallande att man kan
trycka så mycket både nytt och gammalt på Island och därige145

nom bevara vitaliteten. Nynorska är likaså ett gott exempel på
hur man kan ge ett språk vitalitet genom att författare nyttjar
språket. Ytterligare ett mått på vitaliteten är mängden nya ord.
Även här får isländskan med mängden av nya (ersättnings)ord
ett högt värde för vitalitet.
Faktorn P i vår formel står för politiskt engagemang. Många
språk har visat sig ha kraft trots att de saknar talare i större antal,
mera omfattande litteratur, standardisering eller god ekonomi.
Deras kraft beror då på att språket blivit symbol för politisk frigörelse, som t.ex. baskiska, iriska, bretonska, nyhebreiska,
samiska. Finskan har kanske styrkt sin ställning i Finland gentemot svenskan - det gamla herrespråket - genom att finskan
symboliserar frigörelsen.

Slutord
Jag har pekat på möjliga utvecklingsförlopp för språken i världen
och speciellt i Norden. Säkert kommer ekonomisk utveckling
och politiska händelser ute i världen att påverka våra språks utveckling likaväl som vår utveckling inom kultur och materiell
välfärd. Men genomgången bör också ha visat att man inte bara
får sitta med armarna i kors och invänta mekaniska krafters
spel. Utvecklingen för språkens vidkommande beror mycket på
viljeinriktningen hos människorna. Om vi vill bevara de nordiska
språken för att bevara den språkliga pluralismen i världen eller
av andra skäl så finns det goda möjligheter att göra det.
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Med nordiska språk menar språkmännen de besläktade
språken svenska, danska, norska (i dess två varianter:
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